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OBJANIENIA

CO do kolei niniejszego dziea,

/. dwóch przedmów, niemiecki orygina " poprzedza-

jcych, dowiadujemy si, e X. Rippel dwie pierwsze

czci niniejszego dziea opracowa i w r. 1846 ju si

doczekao x)itego wydania w Moguncyi- — X. Henryk

Himjoben dzieo to pierwotnie w formie naukowej opra-

rowane prz<a'obi w rozmowach, aby w tej formie stao

si i ludowi ])rzystpne, pomnoy je te dodaniem trze-

ciej. najwjini(3jsze^j czci o Sakramentach witych a w
niej o obrzfh'ich Mszy witej. A tak zostao dzi(^o to

w wielu I)y(;(H'ZJarh jako [)odrcznik do szk(')l wprowa-

dzone i doczekao si dwudziesti^go ])ierwszeg() wydania.

Lcr-z X. N. J. (Jornct dokona \(',<j;o przekadu na j-

zyk francuski z |)Oj)r/«'dni('go jakic^go n'M'.niiecki(5g() wy-

lnni?!, inrirzej bowiem nic byby pomin ])rzeka(lu oncj

najwaniejszej tizeeicj c/.ei; ale na b) miejsce pi-zekh'id

swój i do Francji zastosowa, i lic/nynii wielce znakomi-

tymi, a midzy nimi jedn rozmow o Niei)okahinyin N.

Maryi i*. Poczciu j)()ninoyl. 1 ym sposoln^n obie prace
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nawzajem >\ii uzupt*lniaj. Przeto z obu tych wyda ko-

i7.vstal('iiK a \(\i\c za pi'/.vk]a(leiii X. Cornet zastosowa-

lem to (Izieio do naszego kraju i r(')\\ ine pomnoyem.

\\%zvHtkie dodatki moie w tek.^cie i w nwaLiaeli oznaczone

s gwiazdkami.

Prac tak dokonan oddaje ku cdiwal«* B<»<'j w wi-
\\(\\ K( sciola ol)rzdacli, ku poytk(<\vi \N>i])(')ll)raci ka-

jdanow i poruczonycli naszej pieczy dus^z. krwi Pana na-

Bzego Je/usa Clirystnsa odkupionych.

i^iMilriii w Muo*^x)szczii dnia )iU Czerwca isssr.

X. Nestor H. S. Bieroski.



WSTP
O Obrzdach i Ceremonjach Kocioa Katolickiego

w ogólnoci.

V/^ ioska Khristenthal oddzielona od zgieku wiata i

"^ ^ miast wielkich, przez swoje pooenie górzyste i

bardziej jeszcze przez odlego, tworzya parafj, któ-

rej dotd zepsucie tegoczesne niedosigo. Mieszkacy
umiechajcej si i spokojnej doliny, zachowali Wiar,
szanowne zwyczaje i x^<^^c>ne praktyki swoich Ojców.

Oddawna widziano ich, naprzykad schodzcych si co

wieczór po i)rzedzwonieniu na Anio Paski, pod staro-

ytn lip gazist, znajdujc si w porodku wioski.

Tam kady bez obawy wynurza swoje myli, rozmawia-

no tam o rzeczach duchownych i doczesnycli, o przedmio-

tach jKjwanych lub artobliwych, ale najczciej rozmo-

wa bya budujca; niekiedy za wanoci materji oy-

wiona stawaa si wymown, a mianowicie, kiedy mo-
dzie o])iiciwszy swoje niewinne wiejskie za])awy, ])rzy-

Kuchiwala si rozprawoiu i historjom starszyzny jjara-

fjalrif^j.

Nowy i^roboszcz zal<*dwo od kilku tygodni zainsta-

h)wany, niej)rzy)ywa jeszcze regularnie do swego sena-

tu wiejskiego, i iiir')wiono, e odwiedziny jego byy cz-

Hto j>rzyj)udkowe. .jednak niekt(')rzy utrzymywali, e nie
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sam prz\pa(h*k sprowadza! go na zgroiiKidzenie: ., ponie-

wa nasz Proboszcz, mówili, stara si korzysta z kadej
okolicznoci dla zawizania jakiej poytecznej rozmowy,

dla opowiedzenia nam rzeczy budujcych, oywiajcych
i pocieszajcycli. Moe pragnie nas dowiadczy i upe-

wni sie i)rze(l zatwierdzeniem naszych zgromadze swoj
obecnoci, czyli one nie s niebezpieczne i czy nie znaj-

dzie sic co nagannego w naszych pogadankach/'

Pomimo jednak tak rozmaitych wniosków, byli bar-

dzo kontenci, skoro ujrzeli zbliajc-^go si dobrego ka-

pana, oflznaczajcego si dugim dowiadczeniem, ro-

zleg wiadomoci nauk teologicznych, a nadewszystko

nie[)orownan znajomoci serca ludzkiego; umia on o-

|)owiedzie dziatkom swoim duchownym, czc si z ni-

irii w tym k(')ku towarzystwa wiejskiego, tyle dobrych i

wanych przedmiot(')w, i suchajcy zawsze zadowoleni,

dziwili si, .'. tak spiesznie gorlziny ])rzemijay pod wpy-
W(Mn jego wyrae i nauki. Kdzielajc im )owiem wie-

h' i-ad uytecznych, ofinos/.acych sie do ich zatrudnieii i

pracy, umia \vznie ich myl do Hoga i [)()czy w ro-

zmowach o rzeczach najo'.)ojtniejszych ziawienne nauki

dla serca i duszy, tak dalece, e shichajcy odzywali si

do sie)ie wzajemnie: ,,niezawodn jest prawd, ssiedzie,

e rozmowny pod lip tyle nam j)rzy nosz korzyci, jak

kazania ]\\h nauki kateciizmowe."
^^" upywie kilku tygodni odwiedziny Pro)oszcza sta-

y .. w.estszyiui. Udajc sie pewnego dnia na to zebra-

nie ()gr)lue, usysza zdaleka swoich j)ara'jan zwykle spo-

kojnydi, rozi)rawiajcych z ywoci^. Jak go tylko sj)o-

str'" •^* natychmiast wielu z (v.onk(')W zgromadzenia [)o-

^'
^. .o na jego spotkanie, t(')maczc pow(')d sprzeczki

i zapraszajc go na sdziego i)olubownego. — Rozpra-

wiano o ceremonjach i obrzdach z(»wntrznych na)oeri-

stwa katolickiego. Modzieniec imieniem Tomasz, pown')-

ciwszy niedawno z zagranicy do wioski roflzinnej, ])rzy-

nic)s ze sob wi(»le uytecznycli wiadomoci: lecz take
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widzia i sysza wiele rzeczy, kt(>re go zaraziy uprzedze-

niami, a nadewszystlio przeciwko religji; przytyin naby
pewnej zarozumiaoci, e zwiedzi wicej wiata ni jego

wspórodacy, jak niemniej nieszczliwej, do przeczenia

skonnoci, poniewa mniema, e si sta czowiekiem o-

wieconym i powanym. Nasz wic Tomasz oznajmi na

zgromadzeniu nastpujce zdanie: ,,e ceremonje uywa-
ne w subie boskiej s zabobonne i zastarzae, e s po-

zostaymi resztkami judaizmu i e nie mog si pogodzi

z owiat XIX Avieku: gdy Pismo w. wyranie gosi: e
Bóg powinien by czczony w duchu i w prawdzie." —
Proboszcz zaledwie móg j)owstrzyma gniew wzniecony

przywiedzionym zdaniem, nie syszanym dotd w tym
szczupym towarzystwie. Kilka razy podnosi gos, ale

zawsze by zaguszony szemraniem zgromadzenia rozjtrzo-

nego przeciwko nowatorowi; skoro jednak przyszed do

gosu, odezwa si w te sowa: ,, Cicho, cicho, moi mili;

oburzam si równie jak i wy na podobne zdanie; lecz

czyii mniemacie, e gniewem naprowadzicie Tomasza na
dobr drog^ Co do ciebie, mój przyjacielu, odzywajc
si do ostatniego, miaem sposobno przekona si, e
posiadasz wiele dobrych przymiotów, lecz zar(')wno dostrze-

gem, e twoje })ikne zdolnoci zeszpecie mówic lek-

komylnie o rzeczach, nad którymi zasadniczo nie zasta-

nowie si. Nie sdz, aby zdanie to, jakie objawie,
pochodzio z rozwanego i prawdziwego twojego przekona-

nia. S to '/(lania, które czyta, albo sysza w cigu
twojej podróy po Francji, a teraz mniemasz jakol)y cme

^yy wysze nad wszelk wtpliwo i jakoby byy j)rzez

wiat cay przyjte. To nie jest dobrze, m(')j kochany
Tomaszu; chciaem ci oszczdzi tego publicznego upom-
nienia i cz^ka sposobnoci do rozin<')wienia si z tob t)ez

Hwiadk(')w; 1(h*z poni'W?i lekkomylnoci swoj zasnnici-

e i zgorszye twoich wsp('))raci, przeto potrzeba, aby
dopeni dla nich iiah*nego wynagrodzenia.''

1'oiiiaKZ przyzna sie, ze rz<'czy wicie czytii ksik w



obcym kraju, kt('>ra obejmowaa podobne wyraenia jakie

na zgromadzeniu wiejskim w Khristenthalu objawi, do-

dajije, e sam nie ])yl rzetelnie o nim [)rzekonany, cho-

cia im to szczerze, co czyta, wynurzy.

,,Cliwilr cierpliwoci, u\,] przyjacielu, odpowiedzia

natychmiast Proboszcz: niech ci Bóg zachowa, aby kie-

dy iiiial zosta obudnikiem. Nie zganiem ja tego, e w
wyraeniu sie twoim nie mia wasnego przekonania, ale

to jedynie gani(^, e jako j)rawd(,' przyj zasady ze i

faszywe, i e si tak atwo dal i)()wodowa twierdzeniu

j)ierwszego lepszego oszusta. Spodziewam si, e bez tru-

dnoci zmienisz swoj* l:)dne mniemanie. I tak. sko-

ro j>rzy:)yem do waszego zgromadzenia, zaraz zdje ka-

pelusz i oflkrye gow. Powiedz mi, dla czego to uczy-

nie, nH)j kochany 1\)maszu^

Tomasz, To ta^cz wcale prosta: zdjem kai)elusz

dhi powitania grzecznie ksidza Proboszcza i dla okazania

nni swego uszanowania.

Proboszcz. Ale m()j przyjacielu, czyli uszanowa-

nie zaley na zdjciu kapelusza i na powitaniu^

Tomasz. O wcale nie! ale tym sposo])em chciaem

okaz." u l^roboszc/owi, ze go szanuj i powaam.
r ' A zalym odkrycie gowy j)rzed kim

jest to obrzd zewntrzny, czyli co na jedno wychodzi jest

to i oloawiamy nasze dobre dla dru-

gich wewnt" (sposobienia i uc/ucia. ()t('). widzisz

nu>j dobry To.uaszu, e sam do])eniasz ceremonji nietylko w
u\ ;di* nawet w okazywaniu uszanowa-

ni;i ludziom. 'I'akicli za obrzd()w ze-

wii I i)ardzo \sich' sam do|)<'niasz: i tak. jeeli

kogo koci: /y nie ciskasz go lu) caujesz jego r-
ki^ jeeli kogo clicesz przekona* o prawdziwoci twojej

niow; ulasz rk do serca, lu) uderzasz si ni
w pic • Powróciwszy z dalekich okolic i spotkawszy, po

kilko' j nieobecnoci, twoich dawnych j)rzyjació, dla

okazania im swego ukontentowania ciskasz icli serdecznie.



Nieraz po dopenieniu jakiej nierozwanej czynnoci, któ-

rej potym aujesz, dla okazania zewntrznie twego a-
lu targasz wosy, bijesz si w gow i t. p. Przekonywasz

si zatym, kochany Tomaszu, e sam codziennie uywasz
zewntrznycli obrzdów, a to jedynie w tym celu, aby
drugim swoje uczucia objawi; osd zatym sam, czy te

obrzdy nie s wrodzone kademu, a tym bardziej, skoro

odnosz si do czci i uwielbiania Boga.

Skoro czcigodny kapan przesta mówi, natychmiast

prawie wszyscy przywodzili rozmaite oznaki, jakich uy-
waj do wyraenia swoich aczuó i wyobrae.; Nastpnie
Tomasz wyzna, e nigdy nie zapatrywa si na rzeczy

.z tego plmktu widzenia i e ks. Proboszcz ma suszno; pro-

szc go usilnie, aby mu pozwoli przedstawi niektóre jesz-

cze wtpliwoci, w tej nadziei, e i te rozwizane zostan

i znikn przez ich gruntowne wytómaczenie.

Proboszcz. Przyrzekam to nietylko tobie, ale ka-

demu, któryby tego da, przez to bowiem sprawiacie

mi wielk przyjemno, skoro mi podacie okazj do

wplynienia na wasze owiecenie i znudowanie.

Tomasz. Otó to, co chciaem powiedzie: obrzdy
zewn^trzne potrzebne s dla ludzi, poniewaji nie mog
zbada serc naszych!, ale Bog zna nasze uczucia, potrzeby

i zamiary, dla tego nie umiem sobie wytóninczy, dlacze-

goby)ya potrzeba zewntrznie mu je objawia?

Proboszcz. Rzeczy wisicie tak jest Tomaszu, ten co

zna wszystko, ten co daleko lepiej pojmuje tajniki star-

ca naszego, anieli my sami, ten nie potrzebuje, aby
mu je zewntrznie objawiono; ale niy sami potrzebujemy

zewntrznie je wykaza. I tak, najprzód: jeeli iiasze

uczucia s prawdziwe i szczere, wtcnly nie jc^st w na-

szej) mocy, abymy ici zewntrzni(^ nie wyrazili. Podo-

bnie jak czowieik ulegajcy rozj)aczy l>ezwi(Mlnie j
w (czynach objawiaj ten^ który czuj(; dla kogo szacu-

nek, j)()mimovvolni(; skoni gow, lub rk drugiego u-

cifcika: t;ik r(')wni<' t(^n, kt(')ry clic(; si modli hib pro-

k*
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ni o ro, skada Vi\'c i ca swoj postaw upokarza. To
wanie wirlct* nam doponiai^^-i do okazania Z(nvntrz-

nie tego, czego w nas samycli dowiadczamy i miisiclj-

bywmy zada gwaU naturze, a))ymy ])oprzestali na u-

czuciacli czYsto wewnetrznycli. P()wt(')re: nanze uczu-

cia Htaj si daleko silni»*jszymi, skoro je zewntrznie

objawiamy. Jeeli modlc^ 8i klkamy, skadamy
rce, wznosimy je ku Hogu, wtedy sami czujemy, e
naszr iip()k«>rzeiii(* i uszanowanie zwiksza si w obliczu

l^)^^•^, ronie ,e tak powiem, nasza pobono tak, e
zmuszeni niejako jestemy coraz wicej roznieca to

w Sercu, co okazujemy w giestacli i }>ostawie. Na-

r(»szcie: takimi t<» ()l)jawami podajemy sposobno
druLcini do przekonania si o naszyc^h dobrych uczucaci

i uspo^ohieiiiacli; widzc bowiem z luiszej zewntrznej

])()stawy. ns/anowanie i sku|)i(^nie duclia, jakim j)izejci

jestemy w nhlic/u wszechmocnego Hoi^a, bd nas ('i-

le naladowali.*) Nawzajem te i my czujemy z niema-

radoci skutki dobrego przykadu, jaki nam l)linl

(lajr. Zgadzacie si zapewne wszyscy )ez wyjtku na

to, ze dalrko l«'pi<'j i pol)oin(»j modlicie si w ^ociele,

gdzie wszyscy zgroina<izeni zostaj w postawie upokorzo-

iirj i l'U(iuj(M'j, anieli w innym miejscu, w lit(')rym nie

znajdujecie najmniejszej oznaki pobonoci ze strony wa-

szych ssiadów.

\Vte«iy t<» wszyscy, a nawet Tomasz uznali su-
szno tego ostatniego zdania, a jeden z najstarszych do-

da: Z' wtrrly iiajl<|>iej si modli, gdy widzi dziatki

przystjnijcc pierwszy raz do Stou Paskiego z wido-

czn |Ki)onoci i rozczuleinern.

I^roboszcz. Bdcie ])rzekonani kochani przyjacie*

le, lv w tj uroczej dla dziatek chwili, tym samym u-

') Mul li. V. H). Tuk nicrii .kwieci .<wiat().<s wa«;za przed lu-

(li^ini, ji»y wi<izi«'li uczynki wasze dobre i wielbili Bojfa, który

jest w niebiesiech.



czuciem i ja przejty jestem. Otó, przekonywacie si,

jak jest wielce potrzebn rzecz, aby pobono we*

wntrzna moga si objawia przez znaki zewntrzne, i

e one s dalekie od praktyk zabobonnych. *) Skoro

czowiek zaniedbuje a nadewszystko pogardza naszymi

witymi obrzdami, obawia si bardzo naley, aby nie

utraci wewntrznie pobonoci i Wiary. JBezwtpienia^

gdyby kademu w szczególnoci byo dozwolono wedug
wasnej woli objawia uczucie panujce w jego sercu,

powstayby ztd rozmaite naduycia, i dla tego widzimy

z jak troskliwoci Apostoowie czuwali nad czci ze-

wntrzn, a to z tego powodu, aby si wszystko odby-

wao z przyzwoitoci i w porzdku (I Oor. V^II, 10) , aby

objawienie zewntrzne uczu wewntrznych byo przy-

stojne, godne Boga i uyteczne dla wiernych, wszelkiej

w tej mierze dokadali pieczoowitoci. Nastpcy Apo-
vStoów Papiee i Biskupi naladujc ich przykad, nie

przestawali nad tym czuwa i wydali w rónych czasach

potrzebne przepisy, aby wszystko odbywao si z przy-

zwoitoci i godnoci. I ztd to powstay ceremonje i

obrzdy, jakich uywamy w subie Boej. Tomasz utrzy-

muje, e ceremonje s resztkami judaizmu — bezwtpie-

nia, ydzi mieli swoje ceremonje i dotd ich maj wie-

le, a Apostoowie zachowali z nich niektóre i wcielili je

do czci chrzecijaskiej. Lecz jeeli ydzi mieli obrzdy
i ceremonje, to nie dla tego, e s ydami; równie i

chrzecijanie nie dla tego maj swoje ceremonje, e s
chrzecijanami, ale dla tego, e s ludmi, a liulzie potrze-

*) Któ hsirdzicj imstawsi na c(».ronu)iij(i czci kjit()licki(»j

jjik I''rjirik-Mass(>ni. a j<'(lriak któ tyc.li j^us(», e; je tak iiazwic/-

iiiy wi(^*C('j jak on n/ywa? (Frank - iMassonja tloinaczoiia przoz

ks. (*yi'. Rytua Massoski).

Mclanchton, ji'(l<'n ze zwoNrnników Liitra wszcikicli usiowa
dokada, a>y ucdn^ ustawy (Intcriin) Augsburskiej zatrzyina-

lu; ^yy^y coreinonj** katolickie*, o czym wspomina Cam(M'arusi

w y<*iu Mclancitona.
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huj ich koniecznie dla wyraenia swych nczn. Nadto za*

iiway potrzeba, e u yd(')\v wiele cereiiionji l)yl() fi^j^ura-

mi i)rzyol)iecanego Messyjasza, przez kt(')re ()])ja wiali y-
w nadziej i oczekiwali Jego i)rzyjcia, a te wszystkie

ustay, skoro Zbawiciel ukazach* si raczy na ziemi.*)

Tomasz. Jezus Chrystus wyranie oznajmi, e 1)0-

trzeba Hoga czci w ducliu i prawdzie, a nawet wyrzuca y-
dom ici oirzdy.

[^roboszcz. Posuchaj mój przyjacielu. Ceremonje

Btarego zakonu byy ustanowione przez samego Boga, a za

tvni •«•
( )Jfi('(' ])rzedwieczny ])ostaiiowi. Nie nastawa^

wic /i awiciri na same ceremonje, ale na ze ich wykony-

wanie przez yd(')W, wie<izie bowiem potrzeba, e ydzi z ca*

skru])ulatu()ci wyk(myvvali ol>rzdy zewntrzne i na

tyni Jedyny cel czci swojej zakadali; ale to ich wykonywa
nie nkoro nie byo oywione pobonoci zewntrzn, i gdy
to. rn ])ylo rodkiem do objawienia i podniesienia czci Bo-

iel, i ni /a ( cl sw(»jej r/A poczytali, nie mogo si to podo-

ba ^).L:n. < )procz te;^^). zachowujc cile obrzdy zewn-
trzne, nic piowadzili ycia cnotliwego, uciskali wdowy i

sieroly i nic wstydzili si krzywdzi swoich spóbraci. I oto

jeBt, co i ni /iawiciel wyrzuca, i cobv jeszcze za czasów na

szydi wyrzuca tym. kt(')rzy prowadzc yc^ie naganne uda

j witoszków i postpuj obudnie w celu podobania si
ludziom. W tym wic znaczeiiii naley rozumie sowa
Clirystusa Pana, zalecajcego: e potrzeba Bogu suy
wdiK Im i prawdzie, to jest i)otrzeba Mu Huy z caego ser-

ca, a ine dla formy obudnej,

Tomasz. Kochany ks. Proboszczu, spodziewam si,

t» nu nie wemiesz t^figo za ze, jeli omiel si przed-

stawi ci wszystkie moje \Nt[)liwoci, jakich nabyem

•) Niiprzykml: ydzi w oznaczonym dniu poywali f>arank»

wiolkanornr^o, alo ^dy prawdziwy Haran(*k l^oy z ni(d)a zstf^pi,

który nas swoji^ krwi /- niowoli rzarta w'y]>awi; poywanie one-

jro zakonno^o »arunka stao .siy zjytccznyni. (Uwaj^n Uom< pols.)
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wcigu mojej podróy: a to w tym celu, aby je przez

Bwoje ohjauienia raczy rozwiza i usun. I tak, sr
dz, e jeeli nasz Zbawiciel pragn ceremonji w Kocie-

le, a zatym nie byyby one wprowadzone przez Apostoów,
ale On sam byby je ustanowi i urzdzi. .

Proboszcz. S obrzdy nierozczne od natury czo-

wieka zachowywane przez wszystkich i nie potrzeba icK

byo ustanawia szczegóowo. I tak: upokorzony czowiek

znia oczy, uniesiony za zapaem modlitwy, wznosi je ku.

niebu. Inne obrzdy mog by rozmaite, odnonie dó

czasu i miejsca i okolicznoci, a takowych Jezus Chrystus

nie móg odrazu ustanawia, ale pozostawi to swoim za-

stpcom, którzy otrzymali od Niego wadz do stanowcze-

go wyrokowania w tej mierze. Apostoowie równie nie

mogli przepisa staych ceremonji, poniewa wiedzieli bar-

dzo dobrze o tym, e nastrczajce si okolicznoci wyma-
ga bd tworzenia w nich zmian odpowiednich. I tak,

naboestwo odbywane o pónocy, moe by bardzo dobre

i budujce w okolicy zamieszkanej przez przyzwoitych j

skromnych chrzecijan, gdy przeciwnie w innym miejscu,

zaludnionym przez zycli ludzi stanie si powodem róno-
rodnych zdionoci. Wiemy o tym, e nader pikn i

przyjemn jest rzecz odbywa sub Bo w kocioach
obszernych i ozdo)nych, a jednak w czasie pierwotnego

przeladowania, chrzecijanie zmuszeni byli w podziem-

nych galei'jach lub j)iwnicach takowe odbywa. W po-

cztkacli clirzecijanizmu przyjmowanie Najwitszej Ku-

charystji byo poczcme z biesiad bratersk, zwan: A-

gape, przy|K)minajc ow wieczerz, jak Zbawiciel od-

by w dniu poj)rzcdzajcym J<^go mk; ale naduycia ja-

kie z tego wzgldu powstay, zin<^woliy ju naw(^t samycJi

Apostoów do rjii(^Hi<^nia tego zwyczaju, a w [>(')ni<'jszym

czasie nakazano, al)y naczczo i)rzyHtcpo\Nali wi<rui do

Htou l^aiiski^-go. Sow(*n), Koció wity dopicio po ii-

«taniu przelaclowa, z ca Hwo)o(hi rozwija i organizo-

wa to wszystko, co suyo do majestatu i uroczyst4>ci
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czi-i H<)/j*j. Alt* i w yciu boskiego Zbawiciela znajdu-

jemy (jnworly, e nie ^ani i nicpoganlza zewntrynymi

o)rzc<lanii. \\'i(lzia on z radoci niit^szkactny Jerozoli-

my, wychodzcych na Jego spotkanie z gazkami oli-

wnymi i wasn odzie cielcych mu drogt^, któr niial

prztd)ywa; j)<)ch wali Magdahuic namaszczajc Jego no-

gi drogimi olrjkann i Sam ny] pewnych obrzt^^hny, leczc

(•u<l<>wiiic (liorycji. I t;ik, przywrck-il wzrok lepemu od

urodzenia, dotykajc jego oczu lin zmiej:>zan z botem.

(.an IX). A kiMly uzdrawia guchoniemego, wloyl })al-

ce w jeg() n-/,y, dotyka si jego jzyka i wznosi oczy ku

iiir)ii. (Mar. \'II). Wreszcie, panutajmy, ze sam Zba-

wiciel ustanowi })ewne ol)rzdy, jakie si dotd w Ko-

.^cielc praktykuj. On to rozkaza dopenia Chrzest w.
i przyczy do tego Sakramentu moc oczyszczalna duszy

7 grzecliu pierworodnego. Ustanawiajc Najwitsz Eu-

charystj, bogosawi cldel) i wino, dzikowa Ojcu nie-

l»icskicinu. wznosi swe oczy ku niebu.*) Teraz niog
was si zapyta, dla czego JezuH ('hrystuH nakaza nywa
ctTemonji przy ()(ll)yw:iniu witych Sakranuint(')w^

Na to Szymon, jeden z najstarszych zgromadzenia,

•) Swirty .lun w swoim ohjiiwiciiiu ( Apociilipsis) przenosi a
do jiir>5i okjizi:i littirLjj. Uy to wiinic dzie niedzielny, w ]<tó-

rym Aposto swoje oiJHwienit* oti^zyinu. Na ztrroniadzeniu tym

pr;cew<Mlniczy czcij^Mlny starzec, najwyszy kapan, sitMlzcy na

tronie, otoczony dwiid/jestn czt^M-onia starcami, czyli kapanami.

Opinana iiiin jest odzi«' kapaskji, suknie )iae, prz(»paski, koro-

ny. narz^Mlzii do czci Hoej: otai/, lichtarze, kadzicdnica, ksiytra

wipiecz^towanu. Jest tam niowa o iymnaci. pi(\niacli. i ródle

woly, które ycie daje — przed tronem w poród kapanów znaj-

duje si^» Baranek, juko ofiara, któremu oddaj}} cze OsUj). Pod

otarzem sq myczeiinici. którzy siy doma^^aj zemsty krwi swojej.

Anio MJdaje Bojru kadzi«Uo. jako znak c/ci wi^'tych i wiernych,

Sowen), wiyty Jan opisuje ceremonje wiyt<' tak w niehie jak i

na ziemi.



11

odpowiedzia, e Pan Jezus dla tego bezwtpieiiia usta-

nowi ceremonje, aby te znaki zewntrzne przypominay

nam ask, jak Bóg przy kadym Sakramencie udzie-

la.

Proboszcz. Bardzo dobrze, su one za znaki wi-

dome, poniewa odnosz si do ludzi, którzy takowych

potrzebuj, a zatym nie tylko my objawiamy zewntrznie

nasze uczucia, które same z natury s niewidomymi, ale

nadto sam Bóg uywa pewnych znaków, przez które po-

kazuje nam bytno swej aski i upewnia nas, e ta rze-

czywicie jest nam udzielona. Sam Zbawiciel widomi

e

zstpi na ziemi, sta si czowiekiem, cierpia i umar,

aby tym sposobem przyroda nasza ducliowna razem i cie-

lesna miaa zewntrzn pewno swego rzeczywistego od-

kupienia.

Tomasz. Ale, ks. Proboszczu, liczba tych ceremonji

w Kociele katolickim jest nader wielka, obawiam si a-

})y f>o(l tym wzgldem nie byo ich nazbyt wiele, bo n p.

jaka zacliodzi potrzeba, aby objawia swoj gorliwo i

pobono tyloma sposobami?

Proboszcz. Na twoje pytanie Tomaszu, inne ci

przedstawi. Gdyby si tylko na niebie jedna znajdowaa
gwazda, czyliby nie bya dostateczn do przypominania

nam nieograniczonej mdroci Boga? A jednak Bóg mi-

Ijony gwiazd na niebie \imieci, abymy uwielbiali Jego

wHzechmocno i nieustannie pamitali o tym, e nasz Stwó
rca jest wielce potnym. Ile On to zwierzt, ile rolin

móg by nie stwarza, bo Jego ciwaa dobitnie janieje w
najlichszym stworzeniu. Nie byo konieczn ])otrzeb, al>y

okrywa rozliczne kwiaty wspaniaymi kolorami; byoby
dosy, gdy)y kadej rolinie jech^n tylko i to prosty kwitat

url/irli, tak np. jak pszenicy, ale On cJicia inaczej i nie-

zawodnie dobrze uczyni.

Tomasz. Ksidz IV<))x)szcx zamierza mi j)i7.ez to po-

wicfizie, e obiT.dy i ceremonjf; jakich Koció do czci Bo-

ej uywa, s;^ jakoby kwiatami otworzenia, uucymi do
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wyraeniu wspaniaoci majestatu boskit^go.

Proboszcz. Tak jest, dla oznajmienia Jego najwy-

szej WHpaniaoei, lecz zarazem i dla wi^^kszego naszego zbu-

dowania. Potrzeba jt- tylko pozna i dobize zrozumie*.

Im wicej zastanowimy si nad rozmaitoci rozlicznycb

zwierzt i rolin, im cilej ))adamy ich organizm i instykt

zadziwiajcy, tym wicej ])rzejmujemy si uwielbieniem

dla Stw(')rcv naszt»<n): albowiem l)adanie nasze odkrywa co-

laz jaiuej Jego wszechmocno i mdro. Podobnie, im

wicej bdziemy badali ccremonje Kocioa i ich znaczenie,

tym l)ard/icj bdziemy si szanowali, kochali, a to do nich

przywizanie coraz wicej bdzie si w nas rozwijah) i 1)0-

wikszal(>.

Tomasz podzikowa serdecznie Proboszczowi za tak

u/.ytcc/.n nauk i wyzna, e z)yt lekkomylnie da si po-

wodow.i zym opinjom, zaczerpnitym z ksiek i roznu')W

podeji-zanycli, dodajc, e wi(de jeszcze rzeczy znajduje^ si
w Kociele, kt()rycli nit* rozumie i dla tego prosi Pr()l)osz-

i^za, aby mu pozwoli si odwiedza w celu przedstawienia

mu s\v()i( h \NaJi)li\voci. Prob()sz(*z upewni, e w kadym
razie przyjmi«* go z uprzejmoci, jak niemniej wszystkicli,

kt(')rzyl)y si z tego powodu do nit^go zgosili. Wtedy stary

Szymon j)o rozfn;)wienir. si z niektórymi (^zonkauu zgro-

madzania, zbliy si d.'> Proboszcza i tak si odezwa: ,,Ko-

cliauy k-. Pr())oszczu, ))owiedziae nam tak rzecz, kt()_

ra tterca nisze naptdnila smutkiem i pragnieniem: ui)ewni-

e nas e ceremonjr Kocioa uka si dabdio pie-

knijszr i powiksz nasze dla nicli zamiowanie, gdy ici .

znaczenie lepiej poznamy. Ale czyl)y ide byo spos())u na

to, aby nam ksie lYol)()Szc7ai, udzieli tyci wiadomoci.

al)ymy p*»jli znaczenie tycli o)rzd(')\> i tego wszystkiego,

co »i w nal)oestwie l^ocielnym odl)ywa. Je(di askaw
na nas, racz nie tylko inekiedy przybywa na nasze zgro-

madzenie wieczorne, jakto dzi uczynie, udzielajc nau)

tycli dnigocennych wiadonjoci, najakici nam zl)ywa, alei

.czttciej, a moesz liczyj.ua ^aohaczow iicznyci i uwanychl
.' Xk.
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Pfob052CZ odpowiedzia: ,,Co do mnie, kochani bra-

cia, zawsze jestem gotów przybywa nietylko kiedy -nie-

kiedy, ale regularnie i w czasie oznaczonym, av celu wyto-
maczenia wam porzdkiem obrzdów liturgicznych, jakich

Koció w cigu roku caego uywa; dotrzymajcie tylko

z waszej strony danego mi przyrzeczenia.

Szymon. Niechaj ksidz Proboszcz bdzie pewnym
o naszej najwyszej wdzicznoci. Jeeli za Tomasz ma
jeszcze jakie wtpliwoci, niechaj je przedstawi ^Y obec-

noci naszej; nie wemiemy mu tego za ze, przekonani, e
jego zarzutom vrinnimy wyborne nauki, jakich nam ks.

Proboszcz udzieli raczy; wszycy bdziemy korzystali z ob-

janie ks. Proboszcza.

Proboszcz. Przewybornie, kochani bracia; jednak,

abym zwróci uwag na przedmiot w jakim pragniecie si
obznajmi, oraz abycie sami mogli wybra przedmiot p^o-

danej rozmowy, byoby bardzo dobrze, abycie go sami

i^rzedstawili i stosowne czynili zapytania; Szymon niechaj

zajmuje miejsce ty cli wszystkich, któiychby bojaliwo
od tego powstrzymywaa; zreszt, kady ma wolno, wy-

g<jsi swoje zdanie. Poniewa byo ju póno i czas na ze-

])ranie wiejskie zblia si ku schykowi, przeto ks. Pro-

boszcz poegna zf>:roinadzenie, oznaczy dnie w które b-
dzi(i móg przybywa na z(?])rania, zalecajc, e gdyl)y kie-

dykolwiek cza:* soty nie dozwala zgromadza si pod lip,

wtedy njMJ si sclu/dzi do szkóki i)arafjalnej. Wszyscy
Ijr/ystali na to odiorzo, a Proboszcz ofldalajc si rzeki:

Niech l)dzir ])ocliwalony J(*zuh Chrystus — zgromadzeni

/a, a na\V('t i T(jnia.sz, o;li)owiedzic^li: Amen I

j*





CZ 1.

—•> ^

CEREMONJE I OBRZDY W ROKU KOCIELNYM-

ROZMO^^A. I-

Ceremonje i obrzdy od Adwentu a do Niedzieli

Starozapustnej.

Adwent, jego znaczenie — cel — Roraty — O)rzgdy— Boe Na-

rodzenie. — Trzy msze — o) — kolenda — drzewo Boeofo Naro-

dzcniii. —Wino na .wi(^'ty Jan. — Trzej królowie, ich ofiara — zna-

czenie tej tajemnicy — Gromnice — wicenie w dzie w. Baeja.

]<'<yMiu\cy Kliristeiitliilu zacliceni wczorajsz roz-

•' iju>\v tak pic^kii i ])U'luj(', w oznaczonym czasie

i iiiit^jscu \v w i (ii ki ej z^a-ciiiadzili si liczbie.

\\'kr<)tc(i nadszed Pro])oszcz, a sj)ojrzawszy z zado-

woleiiiciii nji wifdk liczb nowych przybyszów, j)o pozdro-
wiriiiu Hr)/(a i wzaj(iiim\ iii i)rzy\\'i(aniu, tak zacz jik).

wi
Proboszcz. ^b>i j)rzyjacicl(', widzicie^ mnie, e jc

stcin got<')VV wy|)<'hiir 1(.^ co wam przyrzekem. Z j)(>rza<l-

kii rzeczy wyj)ada zacza, rozmow od roku kocicilnejro:

wiecie* zapewne, e i'ok Icii iiir inz|)Oczyiia si tak jak rok
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cywilny od stycznia Icrz. . . .

Od Adwentu, odezwao ei kilku: my to pamitamy
z kazania ks. Proboszcza.

Szymon. I.«*cz nie wiemy zkd pochodzi to nazwisko

Adwent i co znaczy

Proboszcz. Tygodnie Adwentowe s przeznaczone

do ^odne<r() j)rzygotowani!i sie na ()l)cli(')d uroczystoci Na-

rodzenia »I(»zusa Clirystii>a, czyli na ,Jego przyjcie iia

ziemi. j)i7,\ ponilnajaj' nam ywe [)ragnienie, z jakim wi-
ci j)atryjarcli(»wi(' Starc^-o przymierza oczekiwali owego

dnia, w którym Zbawiciel mia })rzyj. i zld pocliodzi

nazwisko Adwent (Adventus, przyjcie,) czyli dziei'i przyj-

cia. To wytlomaczenie wskazuje wam, dla czeuo rok ko-

cielny zaczynamy ud Adwentu, poniewa w kadym roku

j)owinnimy y wewntrznie yciem Zhawici(da, przypo-

nur.ae sol)it* historj od Jego Narodzenia, a do Zesania

Ducha witego, i <da tego rok, który rozpoczyna si od

Narodzenia Jtv.usa (liryslusa, pH)j)rzedzony jest cztei'yma

tygodniaiin przygotowawczymi, kt(')re si nazywaj Ad-

wentem.

Szymon, i^cez racz n?nn ])owiedzie ks. Pi-ohoszczu,

dla czego my teraz mamy przygotowywa si do Hoego
Narodzeiua. sk<'i'(^ juz Jezus Chrystus od XIX - tu wiek()w,

ukaza si na ziemio

Proboszcz. M('>j kocjiany ])rzyjaci(^lu, ^yi(^sz, e so-
ce weszo dzisiaj, a jednak czy dla lepym li ciemno nie

jest tak sam, jak w nocy, w kt()rej soce od nikogo

nie jest widzianej rodol)nie Zbawiciel urodzi si dla

wiata, lecz czyli w nas si naiodzil^ Idzie tu gl()wnie

o to, abymy (to przyjli wraz z laskjimi do duszy naszej.

Nim Jezus (lirystus zstpi na ziemi. ])otrzeba l)ylo, a])y

cay wiat |>rzez cztery tysice lat na Jego przyjcie si
przygotowywa. Liidzie j)owinni ])yli i)ozna, jak wielce

przyj<*ie Zbawiciela byo p()trzebn(^; jjowinni byli w so])ie

roznieca ywe i)ragnienie, aby si sta godnymi Jego

przyjcia, powinni czynie szczer i surow pokut. I tego
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wanie my powinnimy dopenia w cigu czterecli tygo-

dni Adwentu, które susznie nam przypominaj owe czte-

ry tysi.ce lat, jakie poprzedziy przyjcie Zbawiciela Je-

zusa Chrystusa. Powinnimy naladów^aó patryjarcliów

przez pokutne przepdzanie czasu, poprzedzajcego nasze

odkupienie; powinnimy cile zastanawia si nad tym,

czym bylimy przed przyjciem Zbawiciela, i jak ono wiel*

ce byo potrzebnym, a nastpnie wzbudzi w sobie szczer

ch p]'zyjcia Go do serc naszych i oddalenia wszelkich

przeszkód, któreby Go mogy powstrzyma od pozostania

z nami i mieszkania w nas, abymy tym sposobem przy-

gotowali si jak naley do Narodzenia si Jego w duszach

naszych.^)

") Pifferari w Rzymie. Pifferari s<^ to pasterze z okolic Sa-

hiny i Abruzji, którzy rokrocznie za nadejciem adwentu o])usz-

ezajf^ swoje wzgórza i przybywaj do Rzymu, aby na ulicach tego

miasta, dwikiem swej muzyki ogasza bliskie Narodzenie Dzie»

ciotka z Betlejemu. Widzie ich mona gromadkami po trzech mu-

zykantów, starca, ma dojrzaego wieku i chopczync. Przypo-

minaj}} oni tym sposobem podanie, które w stajence liczy tylko

trzech pastuszkóu'. Htojc z odkryti^ S'lowa przed Madonnami co

zdobifi frontony domów, ali)0 przed obrazami lampj^ owietlony-

mi w gcti sklepów, v.ittija oni swojn wesoa symfonji^ szcz-

liw matk Z)awiciehi. Icii narzdzia muzyczne s jako zwykle

pasterskie, prost(?. Oboja, fujaj'ka i ti'ójkt janczarski, oto orkie-

stra tycli górskicli muzykantów. Ich canz()n(»tta, czyli piinv, któ-

ry j<*st równie pn^sty, przypomina wyjoriiic^ pol^orn taj^nmic

ó)ka. Ibiór jest zgo<h»y z ich muzyku i ohowiti/kanii, przy])<)-

miua OM w caej j^dni i'('(bii(' wieki; takimi te wydawali si lym

którzy mi o<l wieków w Iizymi<> ])()))ize(|/ali. Ka])«'liisz tyrolski

'"/(iobiony róiio)arwnymi wstj^kami, paszczyk' z griihego zielo-

nego sukna, spodnicr ze skói-y baranirj lub k<»zi('j, l<amusze siga*

jsjce do po(h'szwy i*zi'inykan i do nóg pi*zy wijizane — dodaj do tego

dugie ezui*rie wosy s];adaJHev. na )arl<i. pikn ln'od, oczy y-
wr. ezolo wyniose, a bdziesy. niial w yohiM/«'nie stroju tego oso-
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Szymon. ^Uo jest i)rzr(liiii()t, kt()ry szczerze clicie' za-

paiiiita, lecz nicz nam jeszcze ks. Proboszczu powiedzie,

(llar-zego w tym czasie piewaj Msz w., któr nazywamy

Roraty.

Proboszcz. Ta Msza \v. jest w zwizku z tym wszy-

l»liu«-;^.> t\jMi. l[/yiii / przyjcnmociM widzi ])rzy)y\\'aj:u'vc'li Pil'-

fTaru ; oii i<li lii>i, ut^tiszczii i Z!i|)i'asz:i. oni sami ofiaruj swojc^'

iisnj^<' w (Iniiiacli i itaacacli. tlopytuj sio czyhy pastwo u\v i-a-

(Izi iiczcir nowenn swoj Mailonnr. .Irli sir icli przyjmie, (a

któhy icli nil' przyj'.') pi-zycliodz i)rz('z caltMlziowi^r dni roz-

wcsdar si(^' swoim koncertem: ty ich wynaLiradzasz kilku )oja"

kami i ni«' w iudomo kto jest szezliw szym. czy ten co daje. czy

ten (•(» odicra. — Powiem z n*órv, e dnia IT^rudina. kiiuly Ko-

ció w nieszpoiach i(»zp'Oczyna wiksze antyfony o Hoym Na-

ro<l/.eniu. zamów ilin;y Nowenn. Zi^odzono si. e ostatnia sei'e-

nada »dzie mi:ila miejsce jiodczas ojjadu w t(\j sali. ozie hdzii*-

inv u»imlowa. l*oczciwi IMlIerarow ie ocliotuie na to ])!*zvstali

i wiernie dopenili sw«\jr() pi-zyrzeczonia. da]<o i)amitk chciaem

iniee icli pi*ostoduszn piew k'. ]io(lvktowali nam j sami. i owó
ona w niniejszym i'rz(d<ladzi(\ nie moe jednak da(' wyouticMiia

oryj^inaliio/o wdziku, j:d<il>ymy nui nadai' ralzi:

O witej Anny córko l)o^'osaw iona.

Co Jezusa wytlaa z przeczyst(\L:() ona!

Anioów ie wo.siza Narodzenie .leiro,

Nieclmj w.szyscy )i(»^ni w ita mahulkieeo.

Hiejjfnj} do stajenki t^dzie w óhku zoony,

l*rzoz wou i osa jest najpieiw uczczony.

O Nie]>(»kalana. najszczliwsza w ni(d)i(\

liad nam ordowniczka pro-im Taiuio ('iel>ie!

Noc wita, która wiatu przyiiiosa z)awienie,

Niecliaj )d7/ie uczczon ])rz<'z wszelkie stworzenie.

A przez Twe Narod/enie o Dziecino wita.
Nieci pie Ci piewamy, zostanie przyjta.

(Tfomacse)ue }). Xiin I ii Korczak.)
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stkirn, comy powinni wykonywa w tym witym czasie.

Zaczyna r>i od sów Izajasza proroka: Rorate coeli i t. d.,

co znaczy: Spucie ros niebiosa z wierzchu, a oLloki

niech spuszcz z ddem Sprawiedliwego: niech si otworzy

ziemia i zrodzi Zbawiciela (Izaj. XIV, S,)

Jest to woanie do Mesjasza, które wznoszc si z o-

tarza, skuteczniej wznosi si do Boga. Nadto ta Msza w.
odbywa si na cze wcielenia Jezusa Cirystusa i wyraa
ch, jaka pociga chrzecjan do Zbawiciela: albowiem

z takim samym pragnieniem, z jakim patrjarchowie ocze-

kiwali Jego cielesnego narodzenia; my równie powinnimy
pragn gorco, aby si w nas narodzi duchownie przez

ask. ^)

Szymon. Dla czego w czasie Adwentu uywaj si
w kociele ubiory fioletowe?

Proboszcz. Nie t tylko jedne rzecz zauway naley
jako waciw temu witemu czasowi: we mszy opuszcza

si ,,Gloria in excelsis Deo, co znaczy: Chwaa na wyso-

koci Bogu'' w pacierzach za kapaskich nie odmawia
si ,,Te Deum laudamus — Ciebie Boga chwliniy'' a któ-

re w innych czasach roku odmawia si zwyky; wszystko

to dla tego si dzieje, e A<lwent jest czasem tsknoty i

j>okuty, przez które przygotowujemy si do uroczystoci

narodzenia Jezusa Chrystusa; w dniach za tsknoty i po-

kuty kapani uywaj ubrania koloru fioletowego. Pie-

nie anielskie ,,Chwa]a na wysokoci" przypomina luim

jjrawdziwe jirzyjcie i narodzenie Jezusa Cln-ystusa, ponie-

wa tym pieniem Anioowie ogosili wiatu t wi(dk no-

win. Nie odmawia si, ,,T(5 Deum" — ])()niewa jest to

pienie dzikczynne. Naturaln za jest r/(M'z, a' skoro

nie objJiodziniy j(^HZcz(i i)rzyjcia Zbawicitda, ale (Jo tyl-

ko ocze*kuj(Mny, a zatyni nic powinnimy uywa |)ienia

dzikczynn(;go. Co si tyczy All<lnJ;t ((/liwaa Bogu) od-

(* W P()l.sr«» zo szcZ('j(ólii<';j(» pr/yu i I*' jn t ik;i .Ms/;i <)l|n-ii\\iji

siy codziennie przez < aly Adwent. \)\-/.y .sicdiniu u i-cudi.
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mawiaj .)•' w<* ins/y tak Jak w dniacli radoi-i, poniewa
Adwent luMlc dnicin iiad/.ici z radoci oczeknje przyj-

cia Zbawiciela. Niegdy j>oszczon() w Adwencie, co [)('>-

'/MU'] l)yl() zniesionym, a zwyczaj ten pozosta tylko w nie-

kt()rycli Zakonach*). Lecz Jeszcze dzisiaj Kocie')! kato-

licki z;deca ])owstrzymywanie sie w cioii tego czasu od za-

l.aw w«'>nl\clr'''"); przejdmy teraz (1<> wic^ta Boego naro-

dzenia.

(' R:)ill'.'t w s'A'.)ji'] hist:ii'ji A Iw. 'atu Wsp;niiiin. c okoo

polów \' piat ^<^o w i<'kn \\ ' l\'ip('tns/ / 'Poui' i.alccal w swojej {\y^

ccezji trzy <lni po-tii u ty,L:'oiliiiii. poczwszy od w. Marcina, a i1(J

}\oo<ro .\ai"o.l/ciiia. M.irt*'!H\ uczony BriK^Jyktyn pr/y])isuj(» ijsla-

uc V*'r{) nosta ( ii'/(' 'or/ow i W'., który ic;ln5ik, WimIIic Ainalaiia.

ilir Diial na crlii nc/ynir / niej iistaNW pi'awa o!4"óhH\n'o. Pioti- ( )-

p;it l\luni:ic(M'iski nazywa Adwent postem z :konnyni (w Polsce sy-

noiU' pro\N i('jonal?H' post ten zaleciy.)

**) Wiadomo, e koneyljmn 'I^rydenckie ( .V.v. A^.Y/ \ /A

Tor. .)//'.) z.i)ra!na oIk-Iio Izi ' uroczycie lubów ol j)iei-wszej nie-

dzieli Adw eatow ej a «lo TrziM-li króli, i od i^ody p.opiideowcj a
do Oktawy ])o Wielkiej - nocy: przez ten wiec zakaz zalu-oinono

iM/cm wszidkicli festynów i )iesiad tow arzyszjicych zalunnoni.

{SohiifWM 7nipi(h.) l)otd tlomacz ffancuski; lecz powaamy si

(Uulae. e n;*d\tórzy kapaid lozcijr^jj] ten zsikaz nawet <lo zaju)-

wiedzi. które jednak w koniecznej potrz(dde. goszone hye mo^
w .Kdwcneie i w wielkim pocie. je(di wcz(*niej o-joszone hye nie

nioL^v, a zawai*eie lu)u wczeniejsze jest pilne. Ho Icicdy

Koció dozwida na )lo;ifoshiw ieine u)ów nazajutrz ))o uroczN-

.Ktoci Trzeeli K i(')li i Nie(lzi(di Pi-zewodinej. (o tym samym

zi'zwal\ ni //ipowiedzi. które to bo:r(>sl,iu ieilstwo popi-zedzie po-

winny. Nadto, 1
oniewa Solu'))- Trydencki w zakazie >vyra .si:

Soitumititi^ }nipiiiriiin ( uioczystoci lume) wic Teolooowie i

Kanonifi rozinnieja. <' zukaz ten odnosi si tylko do hcnedykcji

ins/.ulnej w koci<de i do festynów . uczt, taców i innych pid)licz-

nvch objawów ra<loci po za kocioem. {I*rzt/}>is fhmt. jk^/s.)
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Srymon. Jeeli ks. ProbvOSzcz pozwoli, chciabym si

najprzód zapyta, dla czego w wielu miejscach pierw-

sza msza odbywa si o pónocy?

Proboszcz. Ten zwyczaj, mówi staroytni pisarze,

wzi swój pocztek od Papiea Telesfora (127 — 138.)

vw. Papie Grzegorz Wielki (590 —• 601,) mówi o tym ja-

ko o rzeczy oddaAvna w kociele uywanej. Tak bowiem
rozpoczyna jedno ze swych kaza na Boe Narodzenie:

,,poniewa dzi odprawiamy trzy msze w., nie moemy
wic dugo mówi o Ewangielji, któi* wam odczytaem;

ale narodzenie Zbawiciela zniew^ala mnie do przedstr-

wicnia wam niektórych uwag" i t.d. Ten zwyczaj by
wprowadzony dla nadania wikszego blasl^u tej uroczysto-

ci; trzy za ofiary wyobraaj trojakie Narodzenie si Zba-

wiciela. I tak 1) Jego Narodzenie si przedwieczne z Boga
Ojca. — 2) Jego Narodzenie doczesne z ona Najw. Maryi

Panny. — 3) Jego Narodzenie duchowne w sercu spra-

wiedliwego. Pierwsz z tych Mszy w. odprawiaj o pó-
nocy, poniewa Jezus Chrystus w tym czasie mia si
narodzi, jako o tym wspomina Ewangielja w. ukasza.
To równie i do tego si odnosi, e Jezus Chrystus, owo
^viato wiata, przyszed zniszczy ciemnoci ziemi Lux in

tenebriH lucet. loan.)

Tomasz. Czyli obowizani jestemy na sumieniu

-uclia w tym dniu trzecli Mszy^ w., przez jednego i

tego samego kapana odprawianych^

Proboszcz. I)o{)eniamy o])owizku, sucliajc j(

-

<lnej Mszy tylko w tym dniu uroczystym; niedoimciniy

Hi wic adnego gizechu, nie znajdujca si na (hvucli

drugich; je hiak ci. kt )ryin;)y wane przyczyny nie prz(?s/.-

kaflzaJy, {^okazaliby witdk ozii)o, nie stosujc si do t<-

L^o zwyczaju,— przez wdziczno dla Hoga-Czowii^ka, któ-

ry raczy zamieszka wponnl nas j)rzez swoji^ wcnehniie.

Kownie ww. naley do v7A*A'/.y^ <-zyIi)y t(? Msze byy odpra-

wiane \)VVAV/, jednego i tego kaj^lana.

Szymon. M()wioiio mi i iijgfly, e wolno nywa
U



00

mie^iMycli pjtraw, skoro Boe Narodzenie wypadnie w Pi-
tek lub S()b()t\\

Proboszcz. Jet>t to prawda Szymonie. W pier-

wszych wiekach Kocioa >yl zwyczaj nie[K)szczenia w dni

uroczyste: wieU* k()ucylj(')w *) zai)raina() post()w w Tsie-

dzich' i w dni wielkich uioczystoci, aby tym sposobem

wesoy ich ()bch(');l nie traoil na swej wietnoci.*"^)

Koiicyl juni ()di)ra wion w Rzymie za ozas()w Grzego-

iza Wielkiego, Oi^losilo rozkaz: naley zachowa post w
Pitek i w Sobot, wyjwszy, gdyby kto uleg cit^^kiej

chorobie, lub gdyby w te dnie przypadiy jakie wielkie

uroczystoci. Ten dawny zwyczaj zacliowuje si dotd
u nas. a mianowicie w w. 1-^oego Narodzenia; a to z tego

powodu, ^ ten dzie powinnimy o])clio(izi(; z radosnym

vvesele:n. jako dzie Wc-ieleaia Zdawiciela, })ost zatym

nie zgadza si z ow ladoci, jak serce prawego chrze-

cijanina w lym (hnu oywione bye powiiuio.

W tej chwili nialy cldopcz\k imieniem J(')zef za])y-

ta ])asteiv.a: Pro])oszczu, racz nu })owiedzi(^, ("O to zna-

cz óbki i dla ciego nmiesuz ij je w ko.oiele^'^^*)

*) Nazywamy keiiryljuiii (s<))ór) z<i"rom}Hl/;'nir, w o/naczoiiyiu

miejscu i c/iisic zwot.ine pod powag Ojca wict»'«4<) i ^ównycli pa-

sterzy Kocioa, dla roztrzv<rni<'cia siiraw odnoszncycli sic di) w ju-

ry, oiyczajów lul) karnoci kocielnej. ( Ti om. fium.)

**) Zakaz ten wydany pomidzy innymi |)rzcz koncyljum .\l<\\is-

e-!-askic SIT roUu. dotyczfjcy uroczystoci Ho<\<ro Narodzenia,

Papie Mikoaj oznajmi w licie do Huj^^arów adresów anyn. i w

katlym razie, kiedy ur(H'zvstoe Hoee-o NarcKlzenia w Tiatel^. w te-

\\y \\\v miley postu zachowywa.
***) Kojció Najwitszej Panny A\'ickszej (.Matine n;aj()ii>) w

Kzymie. posiada ten sam ])rosty ale peen chway ól). jaUi ni( zha •

d;uie Ho<ra wyrold wydobyy z miasta P)etlcem i powierzyy j^o jei»o»

opierr i stray. Mnóstwo Irde. jrn.nanizi si corocznie do tej wi-
tyni i z utsknieniem wyjrlda' lioj^iej cliwili. w której ten n eoszii-

eowany ponuiiU mioci i uniL-nla si Uoe^a iika:e'si. niesiony na
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Proboszcz. Baidzo piknie moje dzieci, zawsze za-

pytuj si mnie miao, a ja z przyjemnoci bd ci odpo-

wiada. Uycie óbków byo wprowadzone w kociele

przez w. Franciszka Serafickiego z Assyu, ju temu blis-

ko sze wieków. Ten wielki wity umieci za pozwo-

leniem Papiea óbek w swoim kociele, w którym znaj-

dowa si otarz z obrazem Dziecitka Jezus; na tym ota-

rzu przedstawione byy wszystkie csoby, obecne wkrót-

ce po Narodzeniu Zbawiciela, tj. Nawitsza Panna, w.
Józef, anioowie, pasterze i trzej królowie. w. Franci-

szek chcia oywi sposobem zmysowym wdziczno ku
Bogu i zapa ludu do uroczystoci Boego Narodzenia.

W póniejszym czasie ten wity znalaz wielu nala-

dowców, którzy za jego przykadem budowali oby: i nic-

tylko w kociele, ale we wasnych domach je umieszczali.

ób Betleemski znajduje sie w Rzymie w kociele Najw.
Maryi P. Wikszej, który z tego wzgldu nazywa si kocio-

em Najw. P. Maryi przy obie Zbawiciela. Co do ciebie,

mój may Józefie, abym dowiadczy moje ukontentowanie

z zapytania jakie mi uczyni, wytomacz ci jasno, co znaczy

drzewo Boego Narorlzenia,'^ jak niemniej kolenda, jaka w

barkach najstarszych kapanów, jako arka nowego przymierza, któ-

rej wi(U)k tyle upragniony uspakaja grzesznika i clrzen.ier:: przejnni-

je serce sprawiedliwego. Szev<<' sztuk z tego drzewa zachowane s
w Kzyniif;: trzy z nich niaj}^ dlugo<^ci 42 cale, dwi<^ inne .-i, szósta

stanowi may odamek; szerokoj^c ich jest rozmaita, pomicdzy j?.")
i

4."i calami. Uhogie to sn szcztki, ale kosztowniejsze od zota. dl;i

kadego, który poznaje szezytnoj^c tych sów: ,,A sowo stao sir

ciaem i mieszkao mic^^zy nami.'*— (Clueranger: Czas Ho/^go Na-

rodzenia) .i\('}iiii: I )el rioiiK' de S ta .Mai'ia ad pi-aesejie.)

*) Or/ewo Boe;(o Narodzenia. 'lest zwyczaj w Nieniczeeli,

u który ztamtd do i'ol,Nki pizesz<'(j. " w wigilj lioego Naio-
<l/.eni5i w jednym z wiykszyci pokojów Zgi-omadzaj dzieci, gdzie
znajduje HJ^' drzewo ozdo)iurie rozmaitymi wieszad<dK!imi, do l<ló*

rych przycz«'piaJ!i orz<(liy /oconc. jadka. giii^/kj. pierniki, za-

bawki <lzi«'cinne ~ mnóstwo maycli w ieczeis jmli >ir na gayziacli
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tviii (Iniii odbierasz."*

Nasi pierwsi Rodzice Adam i Kwa zjedli owoc za-

kazany, przez co dopucili si wielkiego nieposuszestwa

tinro drzewa nu czer Dziecitka -lezus. Dziwna jest rzecz, o
ton zwyczaj })raktykuje sic» nawet u protestantów. Tu jeszcze

^^''o.sniej sama natura pi'zeniawia, anieli sy.sUMnata. Te niah^ wiecz-

ki oznaczajjj Jezusa Chrystusa, który jest wiatliMu wiata; po-

dani nici czyli kolendy oznaczajji yiezliczone aski, jakie nam przy-

nioso .Ici,^) Narodzenie; drzewo za oznacza krzy w., z któreoo

wszystkie aski spyny. {Xfjfff loiiKiczd Fnatcuskit (jo.)

Nadtt) w naszym ki-aju uywaj opatków, które amic wzaje-

mnie w towarzyskim zj^nomadzeniu, yczymy sobie wszelkit^j

pomylnoci i duj^ici^o ycia, uywajc znanego przysowia ..Do-

siego roku," — tj.. a)ymy w czerstwoci prz'^yli tyle lat, i!e

sawni, panna z krakowskiego rodu pochodzca, któi'a w })anien-

stwi(» ])r/eszo 1*^) lat ya. {X(>t<i flom . 2)ols.)

Kolenda. Zródosów wyrazu Ivoh'n(hi pochodzi /• acinslci(»go

('<ili i,<l<ii:, czyli dzi<' j ierwszy kadego miesica, a szczególnii^j

Nowego Koku. Poniewa Crrccy kol(Mi(l ni»» znali, zatym przyso-

wie aciinkie: ad calendps graeccas (na kolendy greckie) oznacza

lo samo co: nigdy.

W polskim jzyku W3'raz kolenda ma liczne znaczenia: 1 ko-

leiid zowiemy zadatek 'subie dawany jako rkojmi dotrzyma-

nia inuowy odnonie do suby majc(»j si rozpocz w kahwidy,

czyli w dzie Nowego !u)ku, albo na j^ocztku kwartahi lub mie-

sica, po 12 gie kolenda oznaczamy podarki w Nowy l^)k' udzie

lane.

Zwyczaj dawania koh^nd w Nowym Iloku by dawniej przez

Papiey ])oil kltw za)roniony, nie jako sam z sie)ie zy, lecz

z powodu Mie)ezpi(H*zenstwa z pogimami i zabolionnych wsponmie.

które si z tymi podarkami czyy; lecz I\oció zachcn wier-

nych, aby te \ipominki zamie?iiali na jalnuiny.

Nadto, w wielu krajach i w Polsce, k(dend zowi ojdatki,

kt(')re przeo(Mii kocioów lul) zgromadze zakonnych, za pored-

nictwem suby kocielnej wiernym przesyaj przed Ik)yni Naro-
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wzgldem Boga swojego Stwórcy, który ich dobrodziej

-

Btwy obdarzy. Z tego powodu uczynili nieszczliwymi

siebie i cae potomstwo, i my bylibymy na zawsze od-

dzoniem, a które w wiljtj tego wita su do amania czyli dzie-

lenia si nimi w gronie rodziny, domowników i przyjació, na

yczenia mioci, pokoju i zgody.

amanie chleba w staroytnoci, a take u narodów sowia-

skich, nosio zawsze cech przyjani. Jeeli nieprzyjaciel choe

niewiadomie, pokima si chlebem ze swoim przeciwnikiem, wów^-

czas obaj poczytywali sobie za obowizek zaniechania zemsty; to

te i Zbawiciel wiata zapowiedziany przez proroków, uala si

na przewidzianego zdrajc, e ten, co z Xim sodkie poywa
chleby, (na ostatniej wieczerz\^) uknu przeciwko Nienui zdrad.

Kolend zowi to u nas i wizyt pastersk jakiej zwykli pro-

boszczowie i ich zastpcy dopenia po Nowym Roku, dla wy-

konania literalnie zlecenia najwyszego Pasterza: dobry pasterz

zna owieczki sw^je i znaj go jego.

Kokmdami zowi si te pieni piewano o I^oym Naro-

dzeniu.

*) Uroczysto w. Dziecitka w Rzymie. Aby kady wiek

mia szczcie u'^zstniczy w uroczystoci Narodzenia boskiego

Hziecitka, jest w Kzymie, e dozwalaj maym dzieciom kazae

w kociele Ara Coeli. l*osg Dziecitka w. wielce ])()waany

przez Rzymian, jest tam wystawiany w cudownej kaplicy przez

ca oktaw. Otoczone wszystkimi osobami, jaUie byy wiadka-

mi t«'j tajemnicy. Dziecitko -lezus janieje^, ozdo)i()iic djamenta-

mi i drogimi kamieniami. l*rzy )liskim filarzt^ znajduje si maa
ambon;i do kazania, n;i Któi wchodz modzi Ikzymianic, a na-

wet ndo(h' Rzymiaiiki w celu oddania pochwa swoiiii dzicciiin viii

i naiwnym jzykiem miileinu Jezusowi. Na dwa miesice Inh

wic<'j prK<'(l uroczystoci, ojcicic, miitka, iracia, siostiy i cala

prawie rodzina s zatriwbiiciii. .bilni iiKhidiij przemów \', drudzy

wprawijij mod dziatu do kazania na lio/e Nai-od/cnie. Skoio

tHin przybyem (n<ówi tom. IrarK-n^Ui,) /ajmouaa Uazahiic iidoda
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i7,ucriii ()<1 Boga, g<ly])y ii'h' wyszcMl potomek z pokole-

nia Jessegc» {ehz. //, /,) g<-ly)y Syn Boy nic' stal si

czowiekiem dla uwolnienia nas od >vieknistego nieszcz-

cia, Jfst to zatyni jeden z najwiksz-ycli dan')w, jaki

nam B;)g ndzield, dajc nam wasnego syna; dla przy-

pomnienia tego d()])^<)dziejst^va rozdaj si w tym dniu

lak zwane kolendy. W tym saniYin czasie przyponiina-

my Ho)ie, te ten sam JezuH, który si narodzi, chce te
(cierpie i umiera haniebnie na krzyu dla wyjednania

nam ask i ))og()sawieiiBtw nieba, ^^'ic te dln [)rzy])om-

nieuia sol)ie (lrzew\*i, ow^ego drzewa krzya i tych piknych
ow<)C(')w. jakie zbiera z niego ])owinnimy, wznosimy ma-

e drzewko w czasie nocy witej, ozdabiamy je wiecz-

kami, które oznaczaj Jezusn Chystusa, owo wiatro wie-

czne, kióre przybyo dla zinszcztniia ciemnoci wiata; 7a-

tlziewczyiika, majca okoo lat oiiiin; ]ii'/(M]iawi!da ona z wielkim

iisimaszcziMiicm i ywoci. Wymowa jej bya poetyczn, »:^iestji

ic.itnraln \ ton |)<\\a/ny i m-ozmaicony. ityla juk)y mody Hossnet.

Mówca n])a<l na l^olana. wycia*»Fia sw oji* drobne raczki do Dzie-

ciatka »Iezns, w\rnn'zv szczei'a modlitw, a iiotym ndzielil hlo-
4. t * U Cl*.

j^osiiwieiistwa jak >l:ii-y kaznodzieja. 'l'ak jak na nczonycli i<on-

ftM*cncjjich ().( ). l/icordai re*a i lic\ iniijin'a. lic/ni sJnciacze wzrn-

szeni, j^otow i hyli oddai' jej j)nl)liczn<' oklaski, i jedynie* wirto
miejsca od tei^o icli powstrzymaa. Modzi kaznodzieje (td< ich

nazywaj w Kzyiiiie,} wcMnlzili na mównic^' w Ara Coeli l^olrjno

przez ca oktawa*, od irodzmy JS mej z lana do 5 tej po polndnin.

zawsze ot()cz<'ni nnióstwiMii shicliaczy. Xi(» w iin, co my.l nasi

cn*ze.cijailscy lilozofowie o tym z\vyc7.ajn — codo nmie, zdaje sic^*

e oprócz przyjennio.<'i )ardz<) wa.ciwcj. dziecinne t«' kazaina

ntrzynnij w rodzinaci d}n;^ pamiy ó)ka i skaniaj do licznycli

wiytycli jKKstanowieil. Aby mier szczj^cie jrjoszenia pociwa .w.

Dziociijtka, trze)a )y j^rzecznym, aby towarzyszy mlodenni ka-

znoilziei potrzela nadto )y starsi l)i-acia i siotry )yli mdrymi,
Locz i z cliaraktern dziecimie«ro hitwo poj, \\v, takie o)ietnicc
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wieszamy na nim pikne owoce i inne yrzeczy, którmi u-

gaszczamy jedni drugich, dla sprawienia wam przyjem-

noci moje dziatki, a wszystko to oznticza aski i dobro-

dziejstwa, jakiemy odnosi powinni ze mierci naszego

Zbawiciela, stosownie do tego jak nam rozkaza. Czyli to

AYic jestemy dorosymi, lub maymi dziemi, powinni-

my pragn gorco, abymy, skoro ujrzemy czy to ób ,

czy to drzewo Boego Narodzenia, i za kadym razem,

kiedy odbierzemy kolend w tym dniu, przypominali sobie

owo wielkie dobrodziejstwo Wcielenia naszego Zbawiciela

Jezusa Chrystusa.

Szymon. Bdziemy si starali dopeni tego wszyst-

kiego, co mim ks. Proboszcz przedstawi, poniewa Zba-

wiciel nasz pragnie, abymy w prostocie i niewinnoci by-

li podobni maym dziatkom, jeeli chcemy niebo otrzy-

ma; ale ks. Proboszcz raczy nam wytomaczy, co ozna-

czi wino, które povvicaj w kociele w dniu w. Ja-

na Ewangielisty.

Proboszcz. Bardzo ci jestem obowizany Szymonie,

liiog'4 sa-nieje dziecinie ))y u.yteczno.

We Francji, jak mówi ks. (jaunie (les Trois Rom t. I - er

str. 583.) dodahbyniy. e zwyczaj ten naladowany przez nasze

dzieci, st:iby sir.' znakomit pomoc dla naszego Stowarzyszeni.i

wiotcj I)/i<'(iiiy Jezusa. Znamy miasta. o(|zie ta w. praktyka

przyniosa znakomite korzyci. Kocioy monahy izb szkoln

zastpi*'.

Zwyczaj j^o:biy rozpc^wszeclini(Miia zapi-owadzil ks. Prev();t

zniaidy w miofic 11 )iH'n w r. 1X51. Rokroczrnc przed Hoy-n

Narodz«'niem stara si. rd)y listociwe os())y sprawiay wyprawy

dla niiiyrli dzieci. Wyprawy te ui-oezyrie skadano ])rzy ob-
ku I)7,i('citk'a Jezus." i po.wicano riuziijut iz po Je o-o Naro leniu,

potym rozdawano je ut)nMiiii dziecioni. któr<' i-odziy si w nosy

Ho(»«^o -Narodzenia lub Icoo te^o czasu. {Z,h. i/n^nf ,/<:/(> przm
fzlonhn <{j rtniiiiilirii III ff, W nn'fnfrf/<) .'. I*<iiih.)

( /'/ : //. fhiiK. Jra iiriisj,u(i<>.

)
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0.4 Uli ten przedmiot zwnk-il moje u\\ag(^\ Dawne po-

danie goski, e pewnego dnia dano \v- Janowi kubek

zatrutego wina; twicty zn)l)i znak krzya wedug s\v«'go

zwyczaju nad tym naindem i wyszedi z uieiro wa, a uka-

zanie nit,* tego gadu przekonaU) Ai;cst(:]a o zi.granjju \iu

mu niebez])ieezestwie i powHtrzyniak) od wypicia. I dla

tego te knplan poiwiciwszy wino w dniu w. Jana, pro-

si Boga o uclironieint? nas od wszelkicli niebezpieczestw

tak eiaia jak duszy i <> udziehMue wszystkim pijcy ni w i-

no poNyiconc w>zelkicli l)ogosla\viestw doczesnycli, a

nadewttzystko ))higa o ywot wieczny. Uwaaj równie

to wino jako oznak mioci i dla tego kajdan rozdziela-

jcy wini) zgromadzonyn) wiernym wymawia sowa: .,]'ij-

cie mdo wit^tego Jana' ' a ])rzi^z to wskazuje nam wiel-

ki obowizek kocbania B( ga i bliniego, naladujc wii^^-

tago Jana Ewangielista, który tak .w swoicli pi>mac)

jak i w caym yciu tej piknej nadewszystko nauczn

cnoty. E\yangielia dostarcza nader wiele dowodów wyka-

zujcycli do jakiego stopnia ten najukocliaszy ucze
Zbawiciela oddawa mu nuo za mio. On szed za

Jezu^eni powrozann skr^^powanym, wtedy kiedy (to inni

o[)Ucili apostoowie, a Piotr go sie za])ail; nie odstpi
nawet przyl)ltego do krzya dopóki nie skona ten B(')g

Zbawiciel. I dla teg(> te bardzo sprawi(sliwie nazywa-

j go uciniem .nnoci. Co si tyczy mioci jego wzgl-

dem l)liniego, staroytni pisarze kocielni*) i)rzeci()wali

sz(5zeg(')y z jego ycia, które udowadniaj jak j w.sobiir

udoskonala. 1 tak: w ssiednim nuecic, w ii]fezic, gdzie

zandeszkiwa Jan Hwi<^ty, spostrzeg ndodzieca urodzi-

wego i penego roz.sdku; tego nilodzieca })oruczy opiece

Biskupa, m(')wic do niego te sowa w olliczu ludu: n^^'^.)

slaraide o tym ndodym czowieku, ja ci go ])oIccan w
obec Kocioa Jezusii Chrystusa.*

) Kiisc). ks. III, Roz. 20 i '2:\.
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Ten nie zaniedba jego wychowania, naucza go i

przygotowa do przyjcia clirztn w. Lecz zamao czuwa,

aby si nie wdawa w ze towarzystwa, mniemajc, e go

ju moe zostawi jego wasnemu sposobowi prowadzenia

si, poprzesta nad nim rozciga swojej bliszej opie-

ki, a ów modzieniec, naduywajc wolnoci sobie dozwo-

lonej, zawar zwizlci przyjani z rozpustnymi rówiennikami
swojego wieku, i wraz z nimi dopuszcza si rozlicznyci wy-

stpków, tak dalece, e wreszcie, dziki sile i zwinnoci

ciaa, oraz umysowej przr^biegoci, sam zosta hersztem

bandy rozbójników. W kilka lat potym w. Jan prze-

jedajc przez to samo miasto, dowiedzia si od biskupa,

e ów wybrany przez niego modzieniec by stracony dla

Boga; wtedy wyda okrzyk boleci, a przejty alem roz-

dar szaty swoje, zada konia i przewodnika, któryby

doprowadzi do miejsca, gdzie si banda znajdowaa. Pi-

kieta ich zatrzymaa go i zaprowadzia do swojego uzbro-

jonego herszta — ten za {)Oznawszy w ujtym niewolniku

w. Jana, przejty wstydem, ucieka zacz. Wtedy Jan

w., zapominajc o swojej zgizybiaej staroci bieg za nim,

woajc: ,,Synu mój, dla czego mi unikasz, dla czego

uciekasz przed twoim ojcem, przed starcem bezbron-

nymi — Mój synu, zlituj si nade. mn, nie obawiaj si
niczego, mam jeszcze nadziej twego zbawienia, odj)owieni

za ciebie przed Jezusem Chrystusem; oddam dobrowolnie

ycie moje za ciebie; tak jak Jezus Chrystus odda Swoje

za nas; zatrzymaj si i wici-z mi, (i W)(^ Sam wysa mi
do ciebie. ' Na te sowa (')W '/J>(')jca zatrzyma si, po-

rzuci bro i zala si zami. vwit()l)Iiwy starziic uciska
go z czuoci, up(iwniajc, (» mu wyj(»dnji j)rz(^bacz(^-nii^, u
Z)awi(;htlji wiat;i za jego grzechy: /)rzypr()WHdzi go do
kocioa, modli si za ni(*go, poci wcsjk')! /, niiu, na-

tclin swymi nidujcymi rozmowami, i dop(')ty go n'(}

opuci, (h)poki /^H) ni<; przys|)os()bil (h> uczestnictwa w
HW. Sakniiiicntach.*) H(;zwtpienia, ten przykad gorliwo

) Euseh. ks. i:i. Koz. 'JO i 2:{.

6*
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ci o zbawienie bliniego sprawia waiii ukonteiitowaLie.

Sowa i upomnienia w. Jana odpowiaday jego czynom,

jego nauki napehiione byy sam mioci. ,, Kochajmy
Boga, mawia on, poniewa On nas wprzód umiowa,
ale ten, kt(')ry mówi, e koclia Boga a nienawidzi brata

Bwego, jest kamc/' (Joan. IV, 19.) Kiedy osabiony du-
gim wiekiem i trudami niti móg ju przemawia do wier-

nyci, wtedy kazn si zanosi na zgromadzenie i nie-

ustannie w te sowa si odbywa: ,,Moje dziatki ko-

(•hiijcie nawzajem jeden drugiego." A kiedy uczniowie

zapytali go ])ew^lego razu, dla czego ustawicznie jedno

i to samo im powtarza odpowiedzia: ,/J'aki jest roz-

kaz Boga, a jeeli go wypenicie, to wam za wszystko

wystarczy.'' (Hier. in Galat.) Owe ga sowa: ,, Pijcie

mio w. Jana"—oznaczaj: w^ydalcie z waszego serc/ti

wszelk zoliwo, nienawi i zazdro pry.eciwko wa-

szenni bliniemu, wiczcie si w mioci bratniej, u[)rzej-

moci i miosierdziu, abycie si stali podobnymi temu

witemu Apostoowi.

Szymon. Jest w tym co szczególnego, e bezpore-

dnio j)o Boym Narodzeniu obcliodzi si dzie w. Szcze-

pana, w. .biiia i w. Modzianków, i dla czego s one

cile z aoh poczoneif*)

*) Zauway tu ])i>trzol)a, e Koció w wigiljri Boego Naro-

lzenia n)cli<)<l/,i uroczysto wi^»U'go patryarchy Adama. Jakie-lc^

j)icknc' zlilieniti tego, kt('>ry rozj)oczijt dawne j)rzymierze przez grzech

iiie|)<sus>,estwa i ziiiysowoKci, z drugim Adamem, kt()ry ei^' uj)(>k()-

rzy a <lo przyjcia poslaei niewolnika, i sta ni^- j)()Husznym a
do mierei krzyowej, cierpia i umar za nan; pierWHzy Kciugnu

na rodzaj ludzki kar^ Ojca niebieskiego, drugi otworzy przez Swoje

})rzyJKcie Hkarhy miosierdzia. WyKtyj)ek j)ierwHzego Adama Hpowo-

dowa przyjcie drugiego. J dla tego te Koi^ció wyt^piewuje: O
Hzcz^»liwa wina, kt<')ra nam tego i tak wielkiego wysuya Ztjawi-

ciela. ,,0 felix culpa.'' {J*rzy2)U tlom. franc.)-
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Proboszcz. Oto jest powód, dlaczego po]czono

z sob te uroczystoci. Po wicie Boego Narodzenia

nastpuj wita ludzi, któray je uznali i dali wiade-

ctwo w obronie Boga - czowieka. I tak: I-o Szczepan w.
jako mczennik, - który pierwszy z dorosych ludzi wy-

la krew swoj za Jezusa Chrystusa.*) 2-do w. Jan, który

pragn równie przela swoj krew w obronie Ewangie-

Iji, ale umar mierci naturaln wedug przepowiedni

swego boskiego Mistrza. 3-o wreszcie wici Modzianko-

wie, Mczennicy, którzy byli powiceni dla Jezusa Chry-

stusa wtedy, nim potrafili poj wielko spenionej na

nich ofiary. Oprócz tego, w. Szczepan wyzna Jezusa

Chrystusa w obliczu rady (Dzieje Apst. roz. VII,) w.
Jan przez swoj Ewangielj ,,A sowo ciaem si stao.'''

— Dzieciny Betleemskie przez mier swoj; dla tego mo-

dlimy siew dzie ich uroczystoci: — ,,O Boe niewinni

Modziankowie uczcili Tw chwa nie sowy, lecz mier-

ci itd. Koció obchodzi t uroczysto ja.ko dzie smu-

tku, tak jak w czasie Adwentowym uywaj kapani przy

mszach koloru fjoletowego i opuszczaj ,, Gloria in excelsis.''

Odbywa si to ju dla wzniecenia w nas wspóczucia dla

bolejcych matek tych niewinnych mczenników, ju to,

e ci modziecy umarli przed mierci Jezusa Chrystusa

i nie mogli dla tego bezporednio wej do nieba, ale

mieli zostawa w otchani a do mierci Jezusa Chrystu

• Be<la (r. i T:i()) iikayI o tej uroczystoci w jednym ze swo-

ich kaza. — Swi^'ty Augustyn wspomina równie o iwi^'cie wite-

go Szczepana w jednej ze swoich honiilji. {Przyp. tfont . polskle-

Uo)'
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Szymon. 0\v(') ttr^iz mi^icflije dzit Trzech KnUi,

Proboszcz. Kl(3ry rówuit^ nazywaj Kpilanj (ob-

*) Znaj<luji*my w dziehich w. Clin/ostonia, k»)Tm*ntarz ii.ul lv

wuni^iflju w. Mati'usza. z kt4'irt*go «1<a\ iatlujeiny sie, e w. Toinasz

Aposto o(lirz<i iiioco )M'>iiii'j ly<li trzccli Kr('»l('»w w Torsji, i o
oni sami n)M)\via<lali Kwaiigiclj.. 'J^radycja nazywa ich KasjKT, Mcl-
clijnr i liaitazar. Sztuka juztMlstawia pierwszeu^o w ksztacie mu-
rzyna, «lla wyraenia powoania pouaii ))rzyj)oiuinanegt) juzez uro-

czysto(' Kpilanji (oljawienia) i kadzie mu w rk ka<lzielnic;

dniLfi niesie kilka sztuk monety zotej, a trzeci naczynie z myr.
lielikwj' trzcci Ma^<'iW znaj<luj si dotd w katedrze Koloskiej,
doka<l je cesarz niemiecki I''ryderyk I>arl)arossa j)rzyni('»s' z Metljo-

lanu 1 H">'J r. A odtd to miasto nawiedzane jest przez licznycli

]»iel^^rzym<.w, i cesarze neniieety ]»rze<l i |m> koronacji w Akwisyra-
nie odbywanej, u»lawali si tai:i. a upadszy na kolana jirzed re-

likwjami trzc<-li Kr(')li, h^air^ili ie!i o porednictwo; aby iti pano-

wanie »yo pomylne i uyteczn.e dla ])oddanyili. ( /A>»^/c//< /• t'(,ni.

pn/.s.).
** \\' <lii!ii j»icrwszym roku (1. 1 stscz. ) odj)rawia si wito

()hrzczania Pana Jezusa. .lestto pamitka oneiTo dnia, w kt('>rym obci-

nano za p< ino( no^^a < /i c* ciaa wedug przepisu Stare llo 1'ehta-

nientu, odnoszceifo si <lo dzieci pci mzkiej. Nadano je Inoczenic
boskiej Dziecinie imi Jezus, (wyraz ludn-ajski, znaczy Zbawiciel.)

Speniajc to j»raw«> ustanowione jedynie dlti ^:rze>znikt'iw, Zl>awi-

eiel, lubo i;rz«M liu nie zazna, nauczy nas ide«i:osci prawu Hoemu,
które wienTu' i cile spelniai' naley, pomimo uszidkich, jaki(d)y

nie nastrczy inorv niestosownoci, trudnoci i cierpie, ("ale v-
cie chrzef5(djaskie jest, albo raczej by powinno, ciryni pasnu-m

oljfzezania <luc»owem», z naleeiaioci, ktinymi riul ludzki przesik
skutkiem ;;r/c<liu A<lamoweLro i przez nasz wasn win. Tan Je-

zus jest mistrzem owc^o <hi<io\\c^o obrzezania, a aska JcLio jest

oiivm noem odcinajcym skutki naszej ]M)«lliw<jci. Za jMUiioc tej

aski powitmmy poskr;;mia(' i!a>:c cz\ ny, ?m)Wy, pragnienia i wszy-

kie podliwoci ze i nieuyteczne, nietylko namitnoci brutalne ja-

ko to eliciwnjiei, oiarstwa, pijastwa, wszeteeznoei, ale te rozry-

wek wiatowych, str(»j»w zbytk<»wy( h, rozrzutnoci niepoyteczny( h,

wizYt czyli wóczuost wa. soWem. wszystkiili przyjemnoci i skon-

noci zepsutej nas/ej natury. Pokadajuiy szczeindnej troskliwoti

ku olirzezaniu naszej pycjy. Owa wielka skoiuo do osabienia

nas/\<lj u< h\ bi< , jtst j(dnyn) z i.aj\ wotriiejsz(di konar('>w naszej

pvcliv. Starajmy si o poskromienie tej skonnoci i o znoszeiiicr

cierpliwie ponie i ujmy bonom wobec Imlzi. Jelimy im podleirli,

sprawiedliwie cieipimy. a jelimy niewinnymi, stajemy si podo-

)»niejszvmi <lo tuiszclto pierw<» -wzorti: Jezusa Chrystusa, kt<'»rv swoim
o>rzezani<'m w\ pitnowa na Sobie cech upokorzajc grzecliu Ada-
ma, w kt«'tryni nie >ra adneiro inlziau.

Co sic tvczv imieina Jezus nadanej) w tyme dniu )oskienm
Zbawicidowi, patrz r4)znjow <'>Hni.



jawienie.) Nazywaj t nrcczystc od trzeci Magów
dniem trzech Króli, poniewa utrzymuj wedug dawne-

go podania, e ci Mdrcy przybyli ze Wschodu dla od-

dania czci Zbawicielowi i byli monarchami tych krajów.

e ich byo trzech, take dawna chrzecijaska tra-

dycja powiadcza, jak nie mniej, e ofiarowali trzy

rozmaite dary V)oskiemu Dzieciciu.

Szymon. To jest, zoto, kadzido i myte.

Proboszcz, Te dary dokadnie objawiaj natur
i zamiary Jezusa Chrystusa, który chce ] sncwa nad

nami jako Król duszy Easzej. Jego królowMiie jest nam
przypominane przez zoto, które oddajemy jii o danin
albc podatek królom ziemskim. Powica si te On Sam
jak(- ofiara, ale zarazem jest Kapanem cfisrnikiem, i

jako Bóg czci od nas wymaga, a co nam przedziwnie ka-

dzido przypomina. By On prawdziwie Bogiem, ale chcia

si sta Czowiekiem, narodzi si, pracowa, cierpir,

umar; a zatym jego czowieczestwo nie mcgo znale
dokadniejszego wyobraenia nad myr, której uywano
do balsamowania cia zmarych..

Jednak nie poprzestamy na tym wytlomaczeniu po-

darunków, umiejmy je z naszej strony ofiarowa Zba-

wicielowi, któi y si sia czowiekiem dla naszego zbawie-

ni i.

Szymon. Co wszelako si nie dopenia?

Proboszcz. C'() do zota, Zbawiciel gotów przyj
od nas wszystko to, (o nam zbywa, czy to w zocie, sre-

brze, lub mi<*dzi, uniiesci On wi)cród nas ubogicli, ja-

ko swoich Hkai)ników, co w tych s-lowacli si mieci:

,,To (•<) uczynicie jediu^niu z najmniejs/.ycli )raci moioli,

wiedzfie o tyni, e innie, samemu \i<'zyfiici<*/' W tycli

Howach oclda-l on im swoje bih^ty kn^lytowo w najh;-

pfjRej formie. Zreszt jakokolwiek byy)y )()gat(^ da-

ry Chrystusowi Panu przey, nas ofiarowania, nie potra-

fiyby gc) zad(>wf)lnir, ,udy)ymy ich pr/.ynajnuiii^j dueliow-

nie do ofiar ti/rdi iia/^n')\v ni<' zastosowali : mówimy jk>
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spolicie: czysty jak zoto, sprawiedliwy, wierny jak zo-

to na wadze, i t. d. Któ z pomidzy nas nie uywa tyci

sposobów mówienia? A zatyni pojmujemy teraz dokad-
nie, jakie, cnoty powinnimy Bogu ofiarowa, któreby

Oilpowiadaiy pierwszemu Magów podarunkowi.

Kadzido, którego i za naszyci czasów uywamy ja-

ko oznak pobonoci i w^zniesienia si do Boga, uwa-

ue jest jako zapa, jako pobudka wzniesienia duszy

do Boga; ^') niecliaj si te stanie przy obie dzieci-

tka Jezus niejporównan do modlitwy zacht. Myra,

jak ofiarujemy Bogu czowiekowi, jestto godo g-
l:)()kiej pokory i zaparcia si siebie, co jest najwaciw-
szym do uchronienia si od zgnilizny, to jest od ozi-

boci i gj'zecliu, ]vtóry nad duszami naszymi panuje.

Tysiczne mamy sposobnoci do ofiarowania Bogu tego

podarunku, poniewa wszystkie cierpienia i snmtki ja-

kie B(')g na nas zsya, s prawdziw myr dla duszy

naszej, ocliraniajc j od zepsucia. Znomy je zatym

z cierphwoci, ofiarujmy je Bogu, a wtedy stan si
dla nas zl)awieunym lelairstwem do wyleczenia nas i za-

chowania od zgnilizny grzechowej. Starajmy si nade-

wszytko, a]:)ymy nie utracili korzyci z utrapie na nas

dopuszczanych, przez wyrzekania przeciwko boskiej Opa-

trznoci. Zl)liajmy si do Zbawiciela i ofiarujmy mu te

dary, a tym sposol^em dopenimy witobliwie uroczysto-

<-i ()l)jawienia, E[)ifanj i^wanej. ""''**}

*) Niechaj si«^' wziefcie inoclitwa moja, o Panie, jako ka^lzido

u <>l>lic/u twoim — DiriLTMtur oratio etc.

**) rr(H'zyHtoe trzcdi i\r<'»li wprowadziha zwyczaj obchodzony

w festynach familijnych, ktiue nazwano królem bobu. Mio jest

widzie, e w wiekacli wiary, ci sami bidzie, którzy tak skrtipu-

litnit' j>rzestrzeLMli dni pokutnych, oiblawali si zarówno wesoFo.^ci

reliirijnej, kt<'»ra zawsze jK^Hegaa kontroli Kof^cioha. I t.ak, przy-

noszono do jiroboHzcza ogromny placek, i proszono go, aby ivick-

tiZ. cz z niego oiblzielil, kt('>r;i nazywano czjjstk.^ ubogich, i ta'
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SzyiTlon. Wic Epifanja, to samo znaczy co Obja-

wienie?

Proboszcz. Tak jest, raój przyjacielu, te wyrazy

jedno i to samo oznaczaj. W czasie swego narodzenia,

Zbawiciel objawi si pasterzom, którzy byli ydami i

przybyli jak-to ju wiecie, na wezwanie Anioów, dla ucz-

czenia narodzonego Odkupiciela. Lecz Pan Jezus nie dla

samych tylko przyby ydów, ale równie i dla niewier-

nych, którzy skadali daleko wiksz liczb mieszka-
ców ziemi.*) Ta za okoliczno bya po raz pierwszy

kow, na bok odkadano; jeeli wic przypadkiem bób nie znajdo-

wa sie Vv'^ czciacli dla zebranycti przypadaj ^cyli, ale w czci dla

ubogich oddzielonej, wtedy aeby rnie prawo szukania w niej bo-

bu, naleao ja wykupi od proboszcza przez jamun, której po-

tym uywano na potrzeby chorych i ubogich w parafii znajduj-

cych si (Walsh). W Szkocyi kadziono w placek myr, albo ziarnko

kadzida jakiegc lulj monet zotJ|. Ten zwyczaj przypomina jesz-

cze daleko prociej uroczysto katolicka. Gdzie si podziay cza-

sy tych miych zabaw rodzinnych, gdzie si podziaa ta czstecz-

ka ho(i*' [Przyp. tlom. franc).

*) W nastpujjjcym tygodniu po Kpifanji. odbywa si w Rzy-

mie uroczysto jzyków, (La fet des langues) objaw okazay, któ'

ry nam przypomina ów wany artyku wiary, e wszystkie narody

powoane zostay do uczestnictwa w dobrodziejstwie odkupienia* W
lym to dniu kapani znajdujcy si w Rz mie odprawijijjj ofiar

mHzy w. w ka])licy Propagandy. Tam to wszystkie jzyki i wszyst'

kie obrzdy zlewaj?^ si w ni(;rozerwani^ jedno, charakteryzujjic

przedziwnie bosko Kocioa katolickiego. Po d()])cnionej s\ibie

Boskiej nastpuje wsj)ólna biesiada, która przypomina Agupy pierwol-

nyci wieków, i wtedy rozpo<rzyna si widok jakit*mu ])od<)bncgo

nic ma pod sucem. l*ozw/;lrny t\i przniuAyi ks. GaUine, kt<')ry

tam si znajdowa. ,,Na ><>ku obszernej i (rz(b)bii<'j sali jest estrada,

w rodku której na wzniesieniu okrytym aksanilem kannazynowym,

umieszczono popiersiem C)j<*a wit<*go, wspaniae ognisko j<'dnoci. Ta
*;«tra(la i caa H.ila zastaui()n;i jest krzesami — estrada dla uczniów
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objcawioii, kit^dy ci poboni poganie przybyli do Betlee-

inu w Ci'\\i oddania ywych hodów Mes-^yaszowi. Odtd
niepodobiestwem byo mniema, jakoby Jezus dhi y-
d(')W wyhy.'znie przyszed; albowiem objawiajc si trzem

Magom, iid(»\vo(bii dostatecznie e zstpi no ziemi dla

c.vlegj wiiti. Czy zastanowilicie si nad tym, czym

l^yli wasi przodkovv^ie ?

l*i(>}i i'j:.i:i ly, sihi dl.i wilz '>\\'. Iv ii\lynaowie //ijoH miejsc?:! w o/ni-

(.•/<>ii\ in o I l/ii*k'niu, i rozpoc/ohi sie uroczyHtoc^. MK)(ly Aineryka-

iiin /- Fil:i;k"lfji, sj)r;iwuj;vc urz.-jd j)rezyiliij:|cego zapii posiedze-

lUi" iM;)\v:i }.ifin>^k:i z i)r.i\v\l'/.iwv';'ii wdzikiem o Mana. Wsi)()miiie-

nic dnia pamitnego niegvly, w ktnym soue sprawie lliwoj^ei wznio-

sro sie nad wiatem i oznajmih) jedno}5(5 wiaiy przy K)bie za jn)-

rednitrtwem Mag(')W Wschodu, jak nienjniej rozszerzenie dobroczyn-

nego ^5\viathl katolicyzmu a do cicmnycli gaj('»\v nowego f^wiata,

te i inne wspaniate mys^li natclint^^y przedziwnie modego mówc.

.Mi»wa jego hyhi jakoby wstpein, albo tematem, kt<')ry z kolei roz-

wijay dzieci wszystkich ludi')W. I>\ h> ich trzy^lzieci dziewi w

tyln roz:naitych jzykach gh)szonycli. Syszelimy tam po kolei He-

brajczyka, Syryjczyka, Samarytanina, C^haldejczyka, Araba, Turka,

Ai:neczyka, Persa, Sal)ejczyka, Greka, l*eguaiia, Tamula, Kuida,

Georgijczyka, Irlandczyka, Szkota, Illyrczyka, Bugara, l\daka,

NiiMoia, Anglika, Holendra, In Ijanina, Hiszpana, Portugalczyka,

Francuza, All>aczyka, Kopta, Kty<>pa i Chiczyka we wszystkich

dyalektach. (Welug Hertera, mona tam sysze m('»wicycli ,")()

jzyk imi i dyalektami n/zmaitymi. ) Ka<la cz globu miaa tam

^woiclj reprezentant (>w i swoje organa wystawiajce w swoim na-

rzeczu wicIko('- jednoci katolickiej. Hyo to [>rawdziwie jakby w

dzie Zi(d(Miyc!i witek w Jerozolimie, g«lzie znajdowali si //,-

dzn' irKZi/Hflkch imrotlmn in;/si(nf^t((jac/clt //' Ktroim J^Zj/ku iricl-

kttr Boffa. Wid(»k jedyny, zachwycajjjcy, jakiego tylko sam Rzym
dostarczy moe... .lako d<)penienie zupene Kpianji, z katolickie-

g(> )nniktu widzenia! Zar('»wno w witej ofierze odbywanej na tym-

e* samym otarzu przez kapan()W wszystkiidi narodowoci, jako i w
braterskiej uczcie, kt('»ra po niej nastpia, janieje jedno raih>8ci
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Chrystusa, w czasie którego przedwieczny Ojciec i Dach
w, w obecnoci mnóstwa ludu zgromadzonego nad Jorda-

nem, ogosi Gro po raz pierwszy, e tak powiem, jako Sy-

na boskiego, a tym sposobem objawi godno Jego. Wre-

szcie, dzie 'JYzeci Króli, jest równie przeznaczony do

przypomnienia nam cudu Kananejskiego, w którym Zba-

wiciel po raz pierwszy czynem okaza bóstwo Swoje. Te
s gówniej sze objawy, którymi Chrystus udowodni Swój

buski pocztek i Swoje niebieskie posannictwo.

Szymon. Nie przypominam sobie teraz, które na-

stpuje wito po uroczystoci trzech Królów, abym pro-

si ks. Proboszcza o wytomaczenie jego znaczenia.

Proboszcz. Nastpuje wito Oczyszczenia Najwit-
szej Maryi Panny, albo Matki Boskiej Gromnicznej.

Szymon. Tak, to jest wanie, wszak wtedy bogo-
sawi wiece woskowe.

Proboszcz. Rzeczywicie Szymonie, a ten obrzd
ma znaczenie i*ównie pikne, jak gbokie. wieca pospo-

lita gorejca sama z siebie jest wielce pouczajca, nic wic
dziwnego, e Koció tak czsto jej uywa, nie tylko we
czci uroczystej,ale prawie we wszystkich zwykych obrzdach.

Szymon. Racz nam jeszcze ks. Proboszczu powie-

dzie kilka sów w tym przedmiocie, nim si rozejdziemy.

Proboszcz. Poniewa w tym dniu uywaj wiec po-

wiijiicej jedrior wiec/n;^; a powtóre, czyli mona widzitM'. bez roz-

rzewnienia nihodzie wyeliowan;^, w Pro|)aLcan(lzic3*:' Jako o niej za-

]>oninie? 'i^e Hzlachelne <lzie(;i cztc^rech czeKci f^wiata, oddalone na

)»i^(' lub HzejH(' tyHi(^*(ry mil od suc*j kolebki, Hposobij^ee hI^' do ii-

rz^*di! apf>.stolMkief^o i na inc'ezennik<')\v? Tak jest, rzekem do sie-

bie, mi^'dzy t mfod/ic lak dobr, tak znakomit a wiele za j-

niiijc, znajduje h'h^ wi<du, eo za kilka lat umr w por<')d me.

<*zarni: zajMsalem ich imiona i cliriwic przyj»atry walem si^' ieh ry-

^*om, a to w tej myli, e 1"; ' uiii;\ wyrzec, czytajc roczniki

Uozkrzewiania wiary: ,, Oto ten Misjonarz, krwi swoj prawd Kwan-
j^ielji potwierdzi, ja ^o slyszalcin n;'»vvico^o." O jakie to jest, szcze-

pcie, jaka ( liwala spotka < io('by raz jeden w dro<lze ywota j<dneg(),

-wiete^^o nn-c/eiiriikal (lizym potr<'»jny. 'romlll. — Nota tom. liMnc.

)
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wicoiiycli przt^d M^z \vi(^^<q, czyli gromnic (skd pocho-

dzi nazwisko Matki Boskiej (Troniiiicznej) ])otrzpba ^vie-

dzi(^, e te wiece [)rzyponnnaj natn Jezusa Chrystusa, a

to w tym zjiac-zeniu:

1. e Jezus Clirystus, Syn Boga, jest wiatem j)raw-

dziwyin, kt(')re przyszh) ni wiat dla owiecenia ludzi,

Bvl zaniesiony w tym (hiiu do Ivocioa i ofiarowany Ojcu

przedwiecznemu. Podobnie i my winnimy siebie samych
Bogu ofiarowa* i by gotowynii do otwarcia oczu naszych

na wiath) boskie.

L\ Ten ol)rzd }iowinien nam przypomina cliwil,

w kt(')rej starzec wi(^ty Symeon wziwszy dziecitko Je-

zus na rt^^ce swoje, zawot;d w uniesieniu ra(h)ci: ,,Te*

raz oczy moje oglday wiath), kt(')re powinno wszystkie

ludy owieci." 1 dla nns bracia to wiath) stah) sig

wid()nl(^ cieszmy si wic z t(;go szczcia, i dzikujmy Bo-

gu przez \vi(dk mio ku Niemu.

'). Wosk gromnicy ])rzed8tawia ciao szczero-dzie-

wicze ludzkiej natury J(^zusa Clirystusa, które jest jak-

by owoc(jni wypielgnowanym w h)nie Nie[)()kalanej Mii-

lyi tak jak wosk, ktcny jest wyrobem pszcz() ; a mody
]\()ci()hi w czasie ])Owiceina gromnic odbywane, [)rzy-

])oininaj nam wyobraenia, kt(')re dopiero co rozwinem.'^")

*) Pocholuiii zapiilonji przedstawili równie w pewien s])()sób

TiijcMimie^' Trójcy ])rzen!ijwi^'tszej. I tuk. )OZ umniejszeniu Swo-

jej istoty, jetino wiiitlo wydaje* (baii^ie ^^wiatlo Jenm równ(\ tak jak'

( )jeioc rodzi Syna, a Dudi w. od oydwuch pochodzi, przez eo

ani Ojricc. ani Syn nie trac nic z<» Swojej doskonaoci nickoczo-

nej. wiato pohudza nas do ny.lenia o Hoj^u Ojcu przypominajc
natn piei*wszy przedmiot stworzMiia, któiy Mu jest przyzFiany.

..wiato nieci si^* stanie."' ( Fitit lux.) ..Syn. wi^'to Swego Ojca,

jest wiaten przy)ywajcvni !ia zieMii^' i o.^wiecajcyni czowic^ka.'

,,I)ucli .'^w.zstpi na Apostoów w postaci ognia i ognistyci j^'zyków/'

Zwyczaj zapalenia wi<'c w czasie su)y Boej czyli na)oen-
stwji, rozpoczyrni siy od kat ikniii). w których l)yy potr:irc)ne. ('zy-

tamy w aktacdi m^'czestwa .w. ('y])ryana, e wierni pochowali go
przy j)0( hodniac h i wi«'(a( h. co dowodzi. '/v ou'zyd ten )y ju uj)o-
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Szymon. Ten symbol boskiego Zbawiciela jest bar-

dzo dobrze obmylony i zastosowany.

Proboszcz. Tak jest — lecz nie powiedziaem jesz-

cze wszystkiego, co gromnica oznacza. Zwyczajnie, gorej-

ca wieca jest nader bogat nauk dla ludzi, ]30siada ona

pewne przymioty fizyczne, któremy powinni zastosowa

do duszy naszej: przyjm, mówi nam, wiato Wiary i

pomie nadziei. wieca wic zapalona przypomina nam
te dwie cnoty, i zachca nas do ici wykonywania. Ale na-

dewszystko mio jest przedziwnie wyobraona przez po-
mienie wiata. Mio, któr Bogu winnimy, ma wiel-

kie podo)iestwo z pomieniem, który si ku niebu usta-

wicznie wznosi, a tym samym zachca nas do modlitwy i

do rozwaania dobroci i miosierdzia Boga. W jakkolwiek
stron obracalibymy wiec, zawsze jej pomie do góry

si skieruje; tak te i prawdziwy chrzecijanin, chocia

j)rzyciniony nieszczciem, utrapieniem i pokusami, ale

dusza jego nieprzestanuie wznosi si do góry, a serce yje
w jednoci z BogiHU\ Lecz zwrócie na to uwag, e po-
mie, jeeli jest sabym zaganie, skoro go ku ziemi skie-

rujemy, przeciwnie za, powiksz;^ si, jeeli jest silnym.

Szymon. 'JV) wic wszystko do nas przemawia, e po-

winnimy rozszerza w nas ile nu'noci, wielk mio i

zapa ku Bogu.

Proboszcz. I e wszystkie nieszczcia, jakie Bóg

wszccliiiiony u \\i<'ku tizcciin. 'I\'n zwyczaj prz(^cliowa si po prze-

j^ladowaniach i dotrwa a do czasów naszych; jo,st on jnko)y hcrol-

<l<'iii og-aszajj^cyin cudowne rozkrzcwicnic Wiary naszej, zwyci-
stwo mczenników, nieustraszonj^i stao iunysu naszycii ojców; ka-

da pocliofhiia ^^orejca w o)n(;zu lio^a zdaje nas si zapytywa:
„(i(iyhy ci cliciano wy(h*zee Wiai lub ycie, byehy j^otówcinzeci-

j.minie, pola' j^ )W twojj^ [>:) I miecz, jak to uczynili ojcowie^ twoi,

wyznajjjc Syna lioe^o wyohraone^j^o j)rz<'Z i^orej}^ic5| pochodni luh

fwiec? Sw, Anzelm tak to toinaczy: ,,Tr/y sj^ rzeczy w tej ofierze:

wosk, knot i |)oiiiieM. \\'o>k jest oznaka eiahi d/iew i(v.e<^o .lezusa

dirystusii. knot oznaeza .h'«^o dusz, a ;^orejcy ])omie rJe^o )ó-

stwo.'' (Sw. Anzehn iipiid I''et!irni. t. II, kar. l.'>'i.) { Solu tlom .franc)
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zsya, su do powu^^kszenia zasug i)ra\vie(lli\ve<jfo: gdy

tyniL-zasein ten, kt(')ry zosta oj?M)ioiiym [)rzex swoje grze-

c'ii\, yjc w ()zie)loci, zakoczy ycie w odwróceniu si(^^

od Boga i rospaczy o .lego miosierdziu.

Powtórnie. wieca wyo)raa nasze ycie doczesne, )o

jak wieca przeznjiczona jest na ciwa Poga z powodu,

swego wiata jakim gort^je, i do suenia lucziom tak w
kocioach jak domacli lub gdzieindziej: tak t; i nasze y-
lic p.)winiiimy [)owi^ca na cli wal l^oga i poytek ])li-

nicli, az do ostatniego tcmieina. Lecz biada nam, jeei
w cliwili mierci pokae si, e yrie podobne byo do wie-

cy, która w jakim zakcie nieuyteczide zetlala.

Po trzecie. A jak na wiec, a)y si moga |>ali i

tym sposobem sta ofiar I^ogu, niezliczone roje pszcz(')

musz f^woj nieunordow.m zal>icgliwoci zjednoczy

wosk, z ktiUH^go ta wieca jest zdziaan: tak i ycie

nasze stanie si oiai i)iz\ jemn Bogu, jeeli je j)owi*

(•imy Jia zi)i. 'ranie zasug w oblicm Jego, i na wykonywa-
li i^' d<)l)ry(li U' /ynkow.

!*<» czwarte. l*ocIiorlnie zapalone, jakit' w rkacli na-

Hzycli nosimy. przyj)<'ininaj nam sowa Z)awiciela: ,, Prze-

pasujcie l)':<>(lra wasz(; i nocie poclioilnin zapalone* w wa-

Hzycli rka 'h/' (I^ ik. XII, .'5. ) I na iniiyn) miejscu:

,,Niecliaj wasz(^ wiat o wieci j)rzed ludmi, aby widzieli

waszi' dol)re uczynki, i a>y chwalili ^>jca, który jest

w niel»iesieeli." (Mai .
\', 1;").) Poniewa nie mona zaj)0-

minac' o tym, e godno chizecijai'iska tego wymaga,
;d)ymy budowali do)rymi prz\kla^ann )raci naszycli czy

to oni s chrze(;ijanami lub niewiernymi, a mianowi-

cie tych, kt<')rzy zostaj po<l naszym zwierzclinictwem.

Tomasz. i\le do czego suy powicenie wiecif

Proboszcz. Kapan pr( si Boga o powikszenie
w sercu tych, kt')rzy je nos/. lul) przechowuj, ognia

swojej nnoci, a)y icli laczy ov\ieci wiatem Duclia

witego i udzieli im r/.t-czy pot rzebnycli tak dla duszy

jak i dla ciaa, 'len wic, który ni(? jest godzien tych
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ask, nioe si spodziewa, e "Róg raczy wysucha pro-

by Jacie w imieniu caego ICocioa katolickiego s do

Niego zanoszone. Wreszcie, wiece przypominaj nam

witego nad witymi, który si sta czowiekiem i je^fc

przez te wiece wyobraony; przypominaj nam Ctirzest

i niezmazany ciarakter jaki na nim odbieruny, czysto
i wito Bjga zarczon w pierwszycli ohwilaci nasze-

go ycia, jak niemniej obietnic, przez któr Jemu ca-

kowicie powicilimy si. Nadejdzie czas, kochani bra-

tnia, w którym podadz wam do rk waszyci wiece równie

jak w par dni po narodzeniu waszym, a wtedy zimny pot

pokryje wasze czoo, wasi jyYZYiSiGiele z kaniem otocz

wasze oe a ciki i clirai^liwy oddech uprzedzi was, e
si godzina waszego rozstania z tym wiatem zbliya:

wtedy musicie Avszyscy patrzc na miei-telu gromnic uj-

rzec w niej jakoby przepo^viedni przejcia do wiata
\viecznego, lub co nie daj Boe, do pomieni wiecznych,

jakjmi nas ycie grzeszne i skon bez pokuty przerazi.

Szymon, Nigdy nie mniemaem, aby mona wy-

f^nu tyle piknych myli z widoku wiecy, na któr zaw*

Hze obojtnie spogldaem i nie przywizywaem do niej

a do dzi dnia najmniejszego znaczenia. Chocia ju jest

póno, racz nam jeszcze powiedzie ksie Proboszczu,

dlaczego pocieraj szyj w dzie w. Baeja wiec po-

wicon?
Proboszcz. Zwyczaj ten nie jest przyjty w ca-

ym wiecie katolickim, ale w wielu djecezjacli jest bar-

• Izo dawno zaprowadzony* Wedug staroytnego podania
w. Baej, który by biskupem Sebasty w Armenji, ule-

czy cudownie dzieci, które si udawilo ry]) i której

mu z garda sposobem naturalnym wydoby nie potra-

fiono. Otó wic z lego In) z innego mcre i)ow()(lu, wzy-

wamy ])(>rednictwa lego witego w wydarzajcych si
chorol)a<]i gardlanycdi; a jaki(^ l>'v.y powicaniu wiecy
odmawiamy wskazuj, ze \U'p; o])ieknje si tymi wszy-

stkinii, ktffzy ])rzyjniiij lo bogoslfj wiesi wo w (hndiil
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wijiry. Prosimy naiwiecuM w tycli modlitwach, abv

Hot^^ raczy oil wszclkicli iiirszcz, a miaiioNyicie od nie-

szcz <luszy uwolni nas, jeelibymy byli kiedy na

nie naraeni. W wielu djecezjach, w miejsce wiecy
l)owiecaj jeszcze owoce, a mianowicie jabka, a rei ich

l)owicceuia jest tene sam co i 8^^iecy.

Posti)ilimy >vicc ^y naszym >yykhidzie a do cza-

su, który uy |)i)winnimy iia przyg()to\yanie si do

Wielkiego Postu; ale zdaje mi si, kochani przyjaciele,

e p()ua godzina wzywa kadego, aby si uda do wa-
snej zagrody. Hdziemy wic m(')wili o pocie na pierw-

szym nastpnym zgromadzeniu. Dzi za ])ywajcie mi

zdiowi. Niech bdzie pochwalony Jezus Chrystus —
Amen.

ROZMOWA !L

Od niedzieli Starozapustnej a do niedzieli

Pasyjnej.

\if(l/,i('l;i Starozafiustna (S('|»tuaLCOsiiii:i.) — iSIicsopustii.i (St'x:i'

jr<'>im;i.) — ZajMistria ((^uincjiui^csiina. ) — Post Wielki. — roda po-

pirlcowa. — Zl»icie //ir/Jit'>w. — lN>i-/,atek wyra/ai Kolacja. —
\V>*trzemi(.'/liwoH.

Na naHt<>pnym ZLrromadztMuu tak sie Proboszcz ()d(*z-

wal: NaHz wykhnl czci katolickiej przywi(')d nas a «lo

Wirikiego Postu, albo raczej do niiidzit^l, kt(')re do nit^go

]>rzygotownj, i które jakby wstp do niego stanovyi.

/a r/rc/. koiiirczu osdzimi. powiedzie o nich \y kr(')t-

koci niui wysbicham waszych za])ytari.

W pierwszy<h wiekach (-hrzccijanizmu j)rzyg()towy-

waiio nic zawsze do urcK-zyHtoci j)rze» j)ewn liczb dni

przeznaczonych na umartwienie i pokut; lecz ta liczba
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bya rozmait wedug zwyczajów djecezjalnych. W nie

któryci okolicacli poszczono przez dni czterdzieci, w in-

nych przeduono post do dni siedmdziesiciu. W roz-

maitych krajaei przeiywano post w niektóre dni tygo-

dnia, a z tego wzgldu rozpoczynano post Wielki od ta-

kiego czasu, w któryby przez dodawanie, czterdzieci dni

na pocie ])rzepdzono. I z tego powodu, j^^dni od pi-

dziesiciu lub szedziesiciu, a drudzy od siedemdziesiciu

dni post ropoczynali; i oto jest przyczyna, dla której na-

bywali i dzi jeszcze nazywaj niedziele wielki post po-

X3rzedzajce Siedrndziesitnic, Szecdziesitnic i Piódzie-

vsitnic, (JSeptuagesima, Sexagesima, Quinquagesima, ) tj.:

niedziela przypadajca na siedmdziesit lub pidziesit
dni przed Wielkanoc; tak jak nazwisko Czterdziesitnica,

(Quadragesima) oznacza niedziele, które w cigu czterdzie-

Btodniowego postu przypadaj."^) Doi)iero w r. 511 1541,

*) Powicenie Róy zDtij w Rzy.Tiie, W czw{irt;| nie-

dzit"!^' ])(jKtii (Douiiiiica l^aetare) odbywa si^ w Rzymie rzewne po-

K,vi^'ceiiie Róy zotej. To powicanie sii^a dalekiej staroytnoci,

albowiem otytn obrzdzie znajdujemy wzmiank za czasów w. Leona

Papiea; doszo równie do naszych czj,S()W kazanie z tego powodu
miane ])rzez Innocentego Papiea, w Bazylice w. Krzya w Jerozo-

limie. W wiekach rednich, kiedy Pai)ie rezydowa w paacu La-

teraneskim, po odbytym pow iceniu Róy zotej, obwozi ja w t3^a-

rze na gowie, konno, w towarzystwie witego Kolegjum do ko-

(doa Stacji, trzyrnajjjc kwiat symboliczny w rku. Przybywszy do

liazyliki przemawia o znaczeniu jakie ])rze(lstawiaa R()a z j)()wo-

du H\V(ijej pikjio(;i, kob>ru i zapaciiu; nastj)nie po odprawionej

.Mszy w. papie powraca w tyme sjimym towarzystwie, trzymajjic

w rku kwiat mistyc/.ny, którego widok rozwesela lud rzymski. Po
powrocie, jejb-n z <d>e<tnych ksi;p.}^t uju strzemi i dojjomaga Pa-

pieowi zej '/. konia, za (;o otrzyuia U(> w nagrod swej synow-
''kicj usugi, kt<'*ra >ya oznak;^ wielkiego zaszczytu i takieje ra-

doci. W dzisiejszych czasach, obrzd (en nie jest tak uroczy, za-

<lio\va jclriak wszystkie swoje (reremonje. Papie powicra R('>
zot;^ w sali uhirMfWy (p;i ramcnf nriim) namaszcza j;^i w. ('liryzmem

1 posypuje ka<lzidh'm. Wedug <hiwnego (d>rz(hi kiedy nadchodzi czas

.M>zy uroczystej wycijodzi z paracii <lo kapli(^y trzymajc w rku
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Papir/f i Kiincylj.i /.asfrzoirli ut^tawaml, ahv w (.'.-iyni fCo-

rieU* kat<»li(kiin. rzas pokuty w jtuhiym rozpoczyna si
zakresie: naHtt/pnif otrraniczono czas do dni czterdziestu

Kzt^ciu. z których dni czterdzieci przeznaczono na post

cisy i i«Mlne tvlko niedziele h\]\ wviet(^ od cislei^o ])()-

stu. .liMlnak nadawano tym niedzielom dawne ich imio-

na i nal)oestw() odprawiano w nich tym samym sj)()-

sobem Jak w j)oc'ie. Kapan ])rzywdziewa ubiory ijole-

tow(» na znak pokuty, nie odmawia we Mszy witej
,.( 'hwala na wysokoci''' (Gloria in excelsis) jak niemniej

Alleluja. W j)acierzach za kapaskich w miejsce Alleluja

wymawia: ,, (liwaa Ci niech ])cdzie Panic, królu wiecznej

chway." Mvi, czyli znaczenie tych wvraz(')w ])rawie iest

jednakowe, ah^ zbywa mu na tonii^ wesooci wyrao-
nej przez Alleluja. Nie odmawiaj r(')wuie psalmów r:i-

k\vi;it mistyczny. W ciMnU us/y iiiiiieszcza ii;o ii:i oitarzu w jiiiMikii

r.'>/,uiy.ii zi.Myiii. iiir.lnio ni t'nc;*l pr/y.-T >t;)U'.iMy u; )>> skoczo-

nej z.i Mszy, |»rzyi)(>sz:i l{('>e j<-*.!Z<> witobliwoci, kl('>r:i nyc-ho-

<lz:ic z kaplicy skladajji iia jM>wr<'it w ^^ali uliioi('\v. Zazwyczaj H«'i/c te

przesy. i l*a[>Hv. jclmMim z ino!iarch('>w liil» iii (narchi, kt('>rych ciicc

Uczci, a iiickicly otianijc j jakifimi ztiakoM\itciiui miastu liil> ko-

J^cioowi, (( iiiiiTiiiiLTcr. ) i*rzcsylajc \i/x' zot cesarzowej tiMiicii'

wklej Kuuiciiji dnia 'JU czcr^vca, 18'>7 r. Icirat av te odezwa sie

no\va: ..Przyjiiiz naszych rk l{«'», kt('»r my, kardyna, oddaje-

my ci z uyraneix'» rozkazu jcij^o Swit<d>liwoci z l-Joej aski l*i-

usa \. Tl i{"'»a jest oznak radonci jednej i drULiicj Jeroz(dimy,

to jest Kocioa t ryiunlnjcego i wojnjceLCo; przez ni (d)jawia si

w ocz:i<'li wszystkich wiernyidi cirzecijaii 'l\n, kt/»ry jest k\\iatcm

liajpiekniejszyn), radoci i kor<Mi wszystkich wity* i. I'rzyjm t
H<'»*, c«'»rko najukochasza, dostojna w wiecie, aby zajaniahi na

nim wielk fK>tjx : wictn cnot; i al>y coraz wicej upiksza-

a sie wszelka hiska .Jezusa Chrystusa l'ana naszcLTo, jako r('>a

nasadzona na 1 brzeLTami w<'»d (d>fitych, Niecliaj ci raczy udzieli

tej aski w Swoim nieskoczonym ?niosierdziu Ten, kt<')ry jest je-

dnym w trzech C)«.(d»a( h panujcym od wiek«'»w do wieków." Amen.
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do oznaczajcych, jak si to dzieje w innych porach ro-

ku. Bardzo czsto powtarzaj psahn ,, Miserere" (Zmi-

uj si nademn Panie, wedug wielkiego miosierdzia

twego.) A tak serce clirzeoijaskie przygotowuje si po-

woli do surowej aoby i pokuty za grzechy swoje so-

wem do witego czasu czterdziestodniowego postu.*)

Szymon. Dla czego posypuj popioem gowy wier-

nym przy rozpoczynajcym si Wielkim pocie?

Proboszcz. To oznacza, e od tego dnia rozpoczyna

si czas pokuty, a co Koció równie objawia w pacie-

rzach kapaskich w tych sowach: ,,Nadeszy dni pokuty,

dla uwolnienia nas od grzechu"— poniewa zawsze uy-
wano popiou dla oznaczenia pokuty i dla jej wykonania.

I dla tego to mieszkacy Niniwy, posypywali swoje gowy
popioem podejmujc pokut za swoje grzechy, i dla tego

Dawid mówi bezwtpienia w sposobie przenonym, e po-

pió jada zamiast chleba. Drugim celem, jaki Ko-

ció zamierza w tym obrzdzie, jest przedstawi dumie czo-

wieka jego nico i uomno i przypomnie mu j; dla te-

go te kapan posypujc popioem, tych sów uywa: ,, Pa-

mitaj czowiecze, e prochem jeste i w proch si obró-

*) 1'waga ))ol8kiego tumacza. Odróni naley K-isy post (je-

juniuni) od wstrzemiliwoci w pokarmach misnych (abstinentia.)

'I'a ostatnia zaley tylko na samym powstrzymaniu sie od pokar-

mr>w zakazanych w j)Ofcie, a dozwala czstszego w cigu dnia

zasilania si do sytoci: kiedy [)ost eisly (jejunium) pozwala tyl-

ko dziennie na jeden j)Osi}ek postny i na may wieczorem (colla-

tiuncula.) Od tego eisego poslu wolni s tylko stiircy (j)o ()0-eiu

lataflij dzieci i modzie (najdalej <1<* lat 2 1,) ciko pracujcy, mo-

zoln podr<'» odbywajcy itj)., kt(')izy jednak j)omimo to obowia.

zani s;^ do \sstrzemiliwoci. Co do cliory<i i rek<)ii\\;ileseent(')\v,

tiwzgldnia si stan ich elini(,l>y i sab(<*i, oraz |»o izel>;i oilzyska-

ni;i utraeonycdi si, ;i w kadym r;jzie |m»\\ <'to\vaiiie postu modlitwa,

do)rynii iiczyrikami lub uiiiwii niM/elMiym iimait wieiiiem.
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CISZ. )

w. Izydor powiada, e: ,,dla tego popioem poi^ypu-

j, aby przypomnie ludziom, e wianie samym procliem

i popioem jestemy. Rozl)ierajmy wic przynajmniej

w dniu pf)piek'0\vym mier i sd jakiemu nledz powinni-

my zn grzechy nasze.'' 'J'ak jest, dla dobitniejszego wy-

kazania nicoci wiata, a nadewszystko znikomoci przemi-

jajcycii uciech i chway ziemskiej, zalecono uywa po-

j)iou z gahizek w niedziel Palmow roku i)oprzedzajcego

j)owiconycli. kt(')re oznajmiay wnijcie tryumfujcego
,lc/.usa Chrystusa do Jerozolimy. Sw. Grzegorz, papie, przy

ko 11 CU swego ycia zaleci, aby \\'ielki Post od tego dnia

ni rozpoczyna. (8acramentarium S. Greg.) W })ierwszych

latach jego papiestwa rozpoczynano go od nastpnego po-

niedziaku, lecz skoro cile nie poszczono niedziel,'*"^') a za-

tym i)ost trwa tylko 8(i dni do uroczystoci Wielkanocnej.

Te i-^<i dni w roku. w. Papie nazywa dziesicin bosk
jak powinnimy Bogu ofiarowa przez obchodzenie jej

*) Nit'u:<lx .iiliiri /.miana u" ki-ajadi kal«»lickicli nic zwracali

na sicliir tyle uwaLci, ile /hli/cnic sio Wiclkiciro jostii, jk) weso-

ych uroczyst(>cia<li lio/ego Xar(Ml/,4*nia, Nouci^n) l^oku, '^rr/<'cli

I\r'»li i (irnnniic. 'i'<)Warzyst w<> w inkU- popielcowa /iia;;la Wcale in

ny |n/.e<lstawial<» widok: nie l»yio tani ju tejj:() samego zgieku w mia-

htaeli, takich samych fi/ioLrnomji tiumu, nie wida ju l>ylo owych

kuglarzy i ]»ajac.'.w na ulicach, ale zii kad\ fn krokiem sjiotykano hra-

ctwa pokutne i pielgrzvin<'>w, nie syszano na ulicach i diogac h weso'

y<h piosnek, ni" widziano t ic('»w, a miejsee ich zastpiy |>ol)<)ne

)»ieiii;i przi'd figurami Najwitszej Dziewicy lul> w, I*atron<'>w miej-

Kcowyeli. Ustay w dom.ici zalmwy .i miejsee ich zajada skromna hie-

Kiada (agaji.ie) pierwszyeli <dirzeeijan. .ledymi mynl zajmujca tych

gorliwych wyz!ia\%'c<'>w hyla arliwa nie<'ierpliwo i wygldanie <liii

uroezYHtfj Wielkiej Noey i wesoego Alleluja.

**) W dni niedzielne? jnzestrzegainj tylko wstrzemieliwo^^ci od

mi^*Hnyeli ]M>karm<'»w,
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w pocie i dobrych uczynkach. (Homil 16 in Evang.) Ale

dla uzupenienia dni 40 doda cztery dni, które poprze-

dzaj pierwsz niedziel postu, a to dla uczczenia pamit-
nego czterdziesto-dniowego postu P. Jezusa.

W pocztkach Kocioa tych tylko posypywano po-

pioem, którzy mieli rozpocz w tym dniu pokut pu*

bliczn; inni za chrzecijanie czyli si z nimi przez po*

kor i pobono, dla przyjcia popielcu. Wreszcie w r.

1091 zalecono na koncyljum w Benewencie, aby posypy-

wanie popioem udzielane byo wszystkim, by przez to wy*

razistsze ostrzeenie sprowadzi na wiernych znakomite

duchowne poytki.

Tomasz. Wyzna naley, e ten obrzd jest zna-

czcym i wzruszajcym; lecz co si tyczy postu, zaledwie

monaby mniema, aby si w nim co dobrego znajdowao
i aby si na co dobrego przyda Co do mnie, myl, e
ten, który yje wstrzemiliwie, poci zawsze, i nie ma
potrzeby drczy si postem szczególnym*

Proboszcz. Mój kochany Tomaszu, ty jeste jeszcze

lekkomylnym. Eezwtpienia, e kady chrzecijanin obo-

wizany je8t do w^strzemiliwoci, naw^et bez przykaza-

nia postu, ale to bynajmniej nie udowodni, abymy si
mieli uwalnia od obowizku umartwienia w okrelonym
czasie. Jeeli za wymagasz powodów, dla jakich nawet

przy yciu wstrzemiliwym obowizani jestemy poci
w pewne dni, mog ci przedstawi takie, które najwi-
<'ej przekonywuj.

1. Pocimy dla ukarania siebie samycli za grzechy.

Rozwaajc bowiem ile to razy obrazilimy Boga, i to

wszystko co Zbawiciel wycierpia i uczyni z mioci ku
nam, aby nas pojedna z Swoim Ojcem niebi(\skim, a

przez to H]>rawiedliwymi i witymi nas uczyni; nadto

przekonawszy si o naszej niewdzicznoci objawianej co-

dziennym zniewaaniem Hoga, niezawodnie sami j)owinni-

Hiny jjostu pragn. Nieraz moe wydnrzylo si nam, ie-

Hiny Hi sami strofowali j)f) (lojelnioiiym ucliybieiiiii lub
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wystt^^pkii. wioc 1 sanu poczuwalimy ^l do ukarania nat

samych za nasze niegodziwe wzgldem Boga postpowa
nie. Jest to dobry znak wykazujcy nasz al prawdziwy

jak niemniej zamiar i)()prawienia si rzeczywistego. A wic
nie jest to wcale ()l)()jtn i nieuyteczn dla nas rzecz,

podejmowa pokut tego rodzaju. Wiemy bowiem o tym,

e cierpienia s nastpstwem grzechu, a jeeli sobie ich

sami nif* zadajemy, wtedy Bóg obcia nas nimi, zsyajc
na na^ ju to nieszczcia, ju choroby, lub inne utra-

])ienia w tym ycia, albo wreszcie kary czyscowe po

mierci.

'2. Post pomaga do nawrócenia si.*) Wiele grze-

ch (>w iiKi swoje n')dl() w zniewiecialoci ciaa. Sd nasz

w wi»*hi rzeczach daleko jest zdrowszy i rozwaniejszy,

gdy si przez kilka dni i)owstrzynuijemy od wybre-

dniejszego ])osiku, ])()ni^wa wówczas utrapieniem post-

nym umys nasz wicej si rozwija i uspakaja. Postem po-

wstrzymujemy nasze ciao w jego wybrykach, a to tak

dalece, e to samo ciao nie niie ju nastawa na prawa

naszego roziimu, narzucajc nui swo.je prawa. ^'^) Z tym
wszystkim wiedzie naley, e pnk-z czasu postnego, po-

*) Qui corporah jcjcmio viti:i coinitriniis, inciitem flcvaM, virlii-

t'in larLciris v\ juoiMiiia (ktc'n'y eielcsuyn) postem ^/ccliy )M»koiiy\vas//

nmyj^ wznosisz, ciiot^ i n.iLcrcMlr ii l/.iclaKz) (profacja p<»>>tii;i.) Swic

tv Hazvli iK>r/>\VMV\va rlirzeciianiua, kt('>rv i>oci, <ln oUrrtii lekko wn"

hiilowancjo, poruszajcego sic bez liu litoci wtcmI halw an('>w inor-

skii-h. atwo uiiikajccLfo Hciy^ajjieyeli .!4^<» korsarzy; ^<ly j>rzeei\vriie, je-

eh ii*sl cioko ))hnlowaiiv, nie inoLrae nie z hitwoKeia porusza sta-

nie niy Zlohyez H\V(»i<h nieprzyjaeióh

••} Doroteusz Tebaski za cao-dzieniiy f/osi lek zjada sze nn-

cji ehleba, i ^ar sahity. Paladjusz, jego w zawodzie dTudjowiiyin

ucze, który p<')niej zosta l)isku)»em w Ilelenojjolis, j)rzedstawia:

mu, e wyniszcza Hwe siy ostro^ci takiego ycia, kt<'»re i tak samym

wiekiem s. nadwerone, wtedy Doroteusz mu odpowiedzia: Zal)ijani

to ciao, al»v ono mie nie zabio."
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trzeba yc zawsze wstrzemiliwie; zaczym pojmujecie te-

raz, e aby osign cel wzmiankowany tj., aby si naW' ro-

cie szczerze do Boga, ycie prawe, chrzecijaskie, po-

winno by rzeczywistym yciem postu.

Tomasz, Lecz sam P. Jezus nagania bardzo suro-

wo faryzeuszom ich posty i rzek nawet, e nie to co do

ust wchodzi kazi czowieka, ale to co z ust wychodzi.

A zatym takim twierdzeniem powstaje przeciwko wstrze-

miliwoci od pokarmów.

Proboszcz. Zauway tu potrzeba, e post nie zasa-

dza si jedynie i gównie na samym powstrzymywaniu
si od pokarmów, bo to wszystko, co pochlebia naszemu
ciau i zmysom, co dogadza naszym skonnociom i

sprawia nam pewien rodzaj rozkoszy, jest te dla nas

pevNnym rodzajem pokarmu, który zbyt czsto wyej ce*

nimy nad wszelkie pokarmy i napoje. Tego wszystkie-

go wic powinnimy unika, abymy odmówieniem sobie

tych przyjemnoci, postu dopeniali. Co si tyczy fary-

zeuszów, tych gromi boski Zbawiciel tak jak ich nieg-

dy strofowa o ceremonje a to z powodu, e oni w tym
szukali jedynie chway przed ludmi, mniemali, e sa-

mym postem stan si przyjemnymi w obliczu Boga, nie

troszczc si bynajmniej o odmian ycia i o pokutne
nawrócenie. Dla tego te i nam nakazuje, abymy si nie

]>rzechwalali z naszych umartwie i nie przybierali w tym
czasie postawy zasmuconej, dla zjednania sobie pocliwa
;< naszego umartwionego ycia. Przeto nagania Zbawiciel

lar^zeuszom, e nie poszcz z zasad sumienia, ale e w po
stMcli szukaj swojej wasnej chway z ujm mioci ]>li-

ni^^go. Post nie ma adnego znaczenia ani wartoci, je-

eli si grzechu nie wyrzekamy. O czym te w. Leon
Papie wyranie wspomina w swoich naukach, e ,,do])enie-

nie {)rzykazania j)ostu nie zaley na samym j)()wstrzy-

mywaniu si od pokarm(')\v; ])onievva to nie |)rzyniesie a-
dnego poytku, ujmowa co ciau, nic ujnnijc zarazem
duszy j»j grzcs/jicj skonnoci." To co przez usta wchodzi
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nie k«'ila czowieka, s to sowa Zbawicit^a, które i my za

nim powtarzamy, gdy nie pokarm brudzi nasze serca, ten

jest zar(')wno zupenie czystym w dzie postu jako i w ka-

dym innym dniu; ale raczej zoliwo i niegodziwe uspo-

s())ienie, skutkiem kt(')rego stajemy si niewiernymi Ko-

cioowi, doi)uszozajc si nieposuszestwa i postpujc
wprost przeciw jego ustawom, i gwacc wyranie jego

j)rawa. Gdy)y rzecz inaczej si miaa, moglibymy nawet

doj do obarstwa bez dopuszczenia si grzecliu, grzecli

naw(*t pierwszyoli rodzic()w wypyw^a jedynie z przt^kro-

czciiia p!)il())nego przykaztiiiia; wszake oni poyw\*ili tyl-

ko owoc zakazany. Al(^ okoliczno e teu owoc byl z:i-

hroiiiouy sprawia, e oni jedzc go st:di si nieposu-

s/iiyiiii Hoi^u, i to nieposuszestwo wanie byo grzechem

])it'rw()r()dnym.

Tomasz. A wic Koció sta si [)owoilein grzechu

stanowir takie ustawy, bo i dla czego nie pozostawi

ka/,(l'iiiu swol)i)d w w^yborze czasu lub sposobu do odpra-

^\i('^ia postu^

Proboszcz. Koci(V zar(')wiio uie jest j)()W()(l('ni grze-

chu, jak<» i hoskie przykazania, iij). ,,Nie za)ijaj*' uie

staje si powodem popeniont^j z^rodni. Ci za tym, kt(')-

r/.y przestpuj prawa Koc-ioa, udowodniaj tym sa-

mym, e daleko iiuiiej zwM-acalihy uwagi na obowiz<ik

poszczenia, gdy)y te prawa w\'ale nie istniay, .leeli za
Koció wyda ustawy okrelajce czas i spcsób j)oszcz(^

nia laagnie przez to wydoskonali nasze posuszestwo, jak

nienniiej nauczy nas, jak mamy zwycia nasz wol,
kt(')ra jest tylu grzech(')W powodem. Ten co nie navvyk

odmaw ia so])ie ])(»wnyr]i rzeczy, staje si wkt(')tce igra-

szk swoicii namitnoci, kt(')n^ go [>rzywiod do grzechu;

gdy przeciwnie ten co si nauczy ulega przepisom Ko-

cioa katolickiego, nahywa siy i odwagi do unikania

przekrocze przykazali boskich, g<ly)y go kiedy iiami

tno lub jakabd pokusa do tego skania/la. Wolno
jest kademu |)oci kiedy i jak mu si podoba, aby
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nie gwaci postów w dnie przez Koció przeznaczane.

Nie zapominajmy jednak, e posuszestwo jest wyszym
nad ofiar (/ KróL r, XV, 2S\ i e ten, co nie suclia

Kocioa powinien by uwaany jako poganin i jawno-

grzesznik. (Mat r. XVIII, 17,)

Szymon. Dla czego-to Koció] przeznaczy wyranie
dni czterdzieci postu przed uroczystoci Wiekanocn?

Proboszcz. Tym postem naladujemy Jezusa Chry-

stusa, który wprzód nim zacz opowiada sw bosk nau-

k ludziom, przez czterdzieci dni i tyle nocy poci, a tym
sposobem powici, e tak powiemy liczb czterdziestodnio-

w.^)
1. ycie, mier i zmartwychwstanie Jezusa Chrystu-

sa, s najwaniejszymi pamitkami w roku kocielnym; po-

niew^a przez te wielkie dziea odkupienie nasze dokonanym
zostao. Wiele wanych powodów zniewala nas, abymy si
przysposabiali do godnego obchodu tych wielkich uroczysto-

ci z najwiksz pilnoci i arliw pobonoci,— tak, ja-

ko si sposobimy do obchodu uroczystoci Narodzenia Bo-

ego przez cztery tygodnie Adwentem zwane, Jezus Chry-

stus zstpi na ziemi i na niej umar dla grzechów naszych.

Jeeli wic wspomnimy, co nasz Zbawiciel uczyni i ile dla

nas ucierpia, to niezawodnie pojmiemy, e szuszn jest

rzecz, abymy wraz z Nim cho troch pocierpieli i eby-
my w tym witym czasie okazali nasz dobr w^ol^ e si
j)rafi:niemy szczerze i)oprawi.

*) Moj(^sz iiiuwi w k.si(,'(lzii Dcutoronoinium (IX, 0.) ,, Kiedy

wszulifiiii nu góry, it)yni wKij^ tablice kamienne, ta)lice. przymierza,

które uczyni Pnn z wami, i trwaem na j^urzc czterdzieci dni i

nocy, clile>a nie jedzj^c i wody nie pijj^c^'^ Mojj^esz jest tu fij^unj

nasze^ro Zhawici<'la. Przed rozpoczycie.m ^.ycitt pu)liczne^), które

zakoczy na kahvaryjski<'j j^órze, j(dzi(i nowe przymierze krwis^

wanie zapiecztowa, i*iin .b'zus uda siy na puszc:^^ i tam poci
prze^ czterdzieci dni i t^le nocy.



1?. w czasie W^ielkaiioonyin t^zczegolniej jestemy obo-

wizani przyntpowa do \v. Sakramentów Pokuty i Eiielia-

rytitji; ta wice okoliczno zaelica nas do odmiany ycia i

do ])()Hkromienia niegodziwych skonnoci.

'K Koció wybra na ten cel wiosn, poniewa ta poia

roku wywierajc pewien wpyw na nasze namitnoci, wy-

maga te szczególnego hamulca dla ])0wstrzymania zych
skonnoci wiodcych nas zbyt gwatownie do grzechu i do

odiuesienia nad nimi zwycistwa przez wite przedsiwzi-

cia naszej duszy.

Szymon. Racz nas objaid ks. Proboszczu, czy przez

wszystkie dni Wielkiego ])ostu naley cisy post zachowa,
i czy w niekt()re dni mona uywa misnych pokarmów?

Proboszcz. Dzie cisego postu (jakomy ju wyej
nadmienili) zah-y na posiku jednorazowym (dziennie;) mo-

na jednak przyjmowa i drugi nie wielki [)osiek, kt(')ry

nazywaj kolacj. Widzicie wic, e monaby poci l)ez

wstrzymywania si w tym czasie od misa; ale na to potrz(»-

ba dysptMisy od wadz dudiowiiycli. Opnk-z tych din s in-

ne, kt(')re si nazywaj (lnianu wstrzemiliwoci, i)oiiiewa

w nie niewolio uywa misnych ])otraw jako posiku wi-
cej wzmacniaj<-eg(). Za(^zym dzit/ |)()stu moe l)y dniem

wstrzennliwoci, jak si to zdarza w par dni w tygodniu

l)odczas Witdkiego postu. Lecz s te w cigu roku dni sa-

mej tylko wstrzemiliwoci bez obowizku cisego postu.

nj». Wszystkie pitki i soboty wcigu roku. jeli si na ide

nie ma dysj)ensy. *)

Szymon. Czy zawsze obidiodzono Wielki post z takie

nd za^lr/zeniami jak g«> dzi ol)clio(lz?

*) Przekiid ten j(\st pniwicdosowny z przekadu francuskie-

go, nieco odmienny od tekstu niendeckiej^o. W zachowaidu wic
postu i wstrzo! iyliwoci, kady stosowne si nui do ndojscowyeh

\iKt4iw i po>onycli zwyczajów swojej^o ki'aju, W(»du<^ U^^o przyso-

wia: Si fnrris Koniae. roniano \'ivito Tn(»re: si furris alibi, vivito si-

cut iu. ((\ kraj to ohyczaj.) {/'/://;>. j,o/s. tlom.)
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Proboszcz. Co do istoty, post w niczym odmianie nie

uleg, poniewa Ojcowie Kocioa pierwszych wieków tacy,

jak: w. Leon, Hieronim i inni, twierdz, e post czterdzie-

stodniowy bierze pocztek od Apostoów.*) Sposób tylko,

w jaki go obcliodzono, uleg zmianie pod wielu wzgldami.

I tak, z pocztku nader surowo post odbywano; w wielu

bowiem krajach wstrzymywano si od jedzenia jaj, masa,

sera, mleka, co dotd jeszcze zachowuje si vf krajach so-

*) Post i wstrzemiliwo. Przykazanie postu i wstrze-

miUwoci bierze swój pocztek ze Starego testamentu. Nasi pier-

wsi rodzice nie chcc zachowa wstrzemiliwoci od Boga im na-

kazanej, musieU si podda dugiemu, wielkiemu postowi, który ich

wyzu z przyjemnoci rajskich i przywiód do prowadzenia ycia na

ziemi w cigym umartwieniu, jakie nie tylko ich samych, ale i cae

ich potomstwo nieustannie spotyka. W prawie Mojeszowym znajdu-

jemy jeden post nakazany ludowi. {Tli Moj. XXIII.) l^y to wiel-

ki dzie postu i przebagania, w którym zabronione byo przez 24

godzin przyjmowanie najmniejszego posiku. Oprócz tego ogólnego

zwyczajnego postu, nakazywano takowy jeszcze w niektórych nad-

zwyczajnych okolicznociach, na przykad, w czasie klsk publicz-

nych. Tym to sposobem lud wybrany zigodzi gniew Boy postem

pokut zaleconym przez Samuela. {I Król VII) W Niniwie w sku-

tek zagroonej przez Jonasza proroka kary Boej, rozkaza król, a-

e>y ludzie, konie, woy, i inne zwierzta adnego posiku nie przyj-

moway. {Jonasz III) /ydzi zagroeni przez Holofernesa udali si

do pokuty i postu. {S^Iz. IV, H). To samo dziao si podczas prze-

ladowania Amana. {K^irr. T' I V, 16). Mona tu przytoczy Joela

proroka(/, ]Jf,a lalr //, t i, A7). l^^oszczono nadto z osobistej po)o-
no4ci czego (lowo(h^m pokutujcy król Dawid, ( //, KrJ. XII) Sa-

ra, córka Kaguela. {7),h. III 10), Anna, (/.///•. //, ,77) itp. A /a-

tyru od .Ndaina a do \v. .anu Thrzcicicla ])ost i wstrzemiliwo
^^y\y \'^'y\\fn\y\\'\i\\v. .]i*'A\\s ('hrystus iii<' pr/ys/cdl w tym ccdu. aby

znosi (law fM" prawo, ale r:ic/.<'j iihy j<' u/npciiil i udoskonali, za

czym t<' zwyczaj ten swoim przyk adem uwici, a Koció utrwa-

li go .swoim {irzykazaniem.

8
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wiaskich i greckicli; w niektórych okolicach picie wina i

innych trunków byo zabronione. Nastpnie Koció do-

zwoli uywa wymienionych j)08ików w dni postne, a to

dla tego, aby jego ustawa nie bya zbyt uciliwa wikszej

liczbie wiernych (tani zwaszcza gdzie, nabycie oliwy jest

zbyt uti-udnione i kosztowne;) w innych miejscach poszczo-

no przez caiy dzie i przyjmowano posiek dopiero po za-

chodzie soca, (czyli po nieszporach) dla tt^go te kaj)ani

w czasie Wielkiego postu, jeszcze i dzisiaj przed poudniem
odmawiaj nieszpory, poniewa niegdy, dopiero po nie-

szporach wiecz(*rzano. W kociele odpiewuj je, w dni ty-

godnia, dopiero j)0 Mszy witej. W XIII wieku Koció
j)ozwolil ])osila si w poudnie, a wieczorem przyjmowa
skromny posiek.

Nazwisko kolacja (Collatiuncula) które nadajemy wi(»-

czorncmu posikowi, wzio 8W()j pocztek z klasztoru. Al-

])owi('m, gdy zakonnicy strudzeni obrzdami religijnymi i

rczji prac, schodziM si do refektarza dhi spoycia owo-

ców, lub kawaka chlei)a ze szklank wn)dy, wtedy odczy-

tywano tam [)ikne dzieo wit^^go ()])ata Kassina pod ty-

tuem: CoUntione-^i Pati um - i-z.yW z)i(')r najj)ikniejszy(di

zfla (>Jc(')W witych. Zgromadzajc si wic do rel'ekta]*za

uywali u yraenia, e id na kolacj, albo raczej na czyta-

nie duchowne. Odtd wyraz kolacja oznacza may })()sihk

])rzez Koció <lozw()lony wieczorem w dni postne.

Tomasz. Powiedz nam ks. ])r()b()szczu, czy prawo ])Os-

tu wszdzie jednakowo obowizuje^ Widziaem bowiem, e
w ui«'ktf)rvch ol\olicacli j)oszcz()no wtedy, kiedy w innych

wtalr postu niezacliowywano.

Proboszcz, llozmaite k\\\\ postu i wstrzemiliwoci
stay si (;l>ow izujcymi raz na zawsze* dla wszystkich ka-

t(»lik(')W. I.ccz ponic\ya wydarzaj si rozmaite okolicznoci,

które zniewalaj do zmiany tych ustaw, przeto biskupi i

zwierzchnie wadze duchowne otrzymay w tej mierze upo-

wanienie aby ustawy postne we dug nastrczajcych si
[)rzyczv!i zmieniay. Klinuit zimniejszy, utrudzajce prace,
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brak Itib wielka droyzna artykuów ywnoci, któreby bez

uszczerbku zdrowia mogy zastpi posiek misny, choioby

lub zarazy powszechnie grasujce, mog skania lub na-

wet zniewala do poczynienia zmian w ogólnych przepisach

postu, obowizujcych cae chrzecijastwo. To, co widzia

mój 'i'omaszu w rozmaitych krajach, moesz widzie i u nas

w rozmaitych domach i rodzinach. Kady bowiem, który dla

wanych i sprawiedliwych powodów poci nie moe, otrzy-

muje odnajniszych wadz ducliownych jakimi s w kadej
parafj i proboszczovvie, upowanieni do tego od swej zwie-

rzchnoci, uwolnienie od postu, czyli tak zwan dysjyens.

A nawet osoby niewtpliwie chore, nie mogce poci bez

naraenia na szwank ycia swego i zdrowia, nie s obowi-
zane prosi o tak dyspens. *>

Tomasz. Zdaje si e kto ma suszne powody uwol»

nienia si od postu, to moe si obej bez podobnego poz-

wolenia. Ja tylko sam najlepiej osdzi mog, czy powody
nie dozwalajce mi poci s suszne, lub nie.

Proboszcz. Powiedziaem dopiero co, e jeeli powody

8 nie wtpliwe, to si bez dania takiej dyspensy obej
mona. Lecz,wyjwszy taki wy|)adek, gdyby kady by wa»
Hnym sdzi w podobnej materji, obawiaby si naleao,

aby nie wzito czstokro powodów bahych i pozornycy za

r/jeczywiste i wane. Pomimo to, zauway potrzel)a, e
Rpenianie takiego rozporzdzenia jest zarazem jakom ju

*) Daniel i trzoj modziecy ^.ydowscy, którzy .yli na dwórz<^

króla i^abiloriu dowiedli widocznie*, e. post i wstrzeniiy;^liwo.<^(' )y'

najmniej nie szkodzi zdrowi\i i sile*, ciaa. Historja Kocioa równi(*

potwi(;rdza t prawd. Któj^ {)i'<)\\adzi ycie wicej pokutne jak w.
Pawe, pierwszy pustelnik, jak j^w. Antoni Opat? ri<'.rwszy mnarl

w roku ycia 1 1*?. a (hiij/i doszed do lat lO.! — wity Makary yJ
lat SH). Mona i)rzytoczye niezlir/onc ))rzykady dn<4<)letnieo() y-
eia udowodniajaco, <' })ost l)yrajnu)i(\j nic osahia i nic zabija, Ale

monaK to samo ]K>vvie(lzi<'r o tych, co yj wy)j<'<l»ii<' i w jcdzmjn

miary nie maj?...
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powiedzia, ^;i)eliiienit'in aktu posUifizeii&twa i pokory. A
zatyin clujciabyiiny mieli suszne powody do nieposzcze*

Ilia. ])()winniniy nic wystrzega samowoli, ale i owezein

zda si na decyzj naszego pasterza, który wydaje w tej

mierze sd w imieniu Kocioa.*)

Szymon. Racz nas objani ks. Proboszczu, dla cze-

go wstrzymujemy si od potraw misnycli w [)itek i w so-

bot^

Proboszcz. Jestem ci wdziczny Szymonie, e mi
o t<) zapyta. Dopeniamy wstrzemiliwoci w ])itki dla

tego, abymy tym umartwieniem przypominali sobie mk
i mier naszego Zbawiciela, kt(')ra nastpia w- dniu pia^-

tkowym. ,luz w. Piotr, biskup Aleksandryjski i mczen-
nik pisa: ..Post nakazany jest w kady j)itek, i)()niew^a

w lym dniu Jezus Clnystus by przybity do krzya.''

W sobot wykonywamy tak sam wstrzennliw na ])a-

miatk j)ogrzebu Zi)awiciela. ,,Mamy bardzo wany ])ow(jd

pcsz(-zenia w sobot" tlH')^^i Imu ctnty Vi\\)iti(^l(/ lJec('?it. c.4}

Poniewa mowie ci yli w pitym wieku \)o Chrystusie,

*) Przykady, (pytamy w dziejach iiiczeiiiiika w. l'i-nktnozii

)i--ku|):i 'I'arraLi<)miy u 1 lisxj):uiji. który nniarl /m wiar w r. '^rjD.

r wielu wiriiiycli ])<)(lawal<) mu wonny na))ój. al)y «^() w/iiiociiii'

w cliwili jroo Fii^'ki: ale nu pow i«'(l/ial: jes/.eze nie nadszed e/as (1(t

ju/ejaniana pnstn. dopicfo )()wieni jest ^iodziiia <lziesita rano. a

>y to d/ieil pitkowy, kiedy cisy post zaeiowyw ano do i^inlyAwy

tr/.eciej po poiidnin. Spodziewa si, e przerwie swój post z M-
czemni>anii i i*ror'ok'aini. {Iinih<(rt </ Acfn SS. .!l .Inmin rt I.)

Wiemy e .\v. Mikoaj dsknp Myiy przesti^zet^-a od dzie-

cistwa cislejro postu w rody i pitki. Dla tei^o ten wielki wity
czczony jest w wielu krajarli katolieki(di jako pation dzieci.

Te t)iv.vkladv. dziki Ho^u. znalazy licznycli naladowców.

l'ozwuIjiMiy so)ie przytoczy z dziejów Swite«^o Dziecistwa

zdarzenie jakie inialo w Clunacli. któic zawstydzi moe wielu

cirzecijan ucywilizowanej l']nropy. W Kan^^-lOii*'' zdolny le-

karz nazwiskiem Von;X- nawrócony przez swe<^o nyna, stii si
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moemy si przekona jak dalece zwyczaj wstrzymywania

«i od nie których pokarmów nawet bez cisego postu w
tyme czasie, jest staroytnym. W kociele wschodnim posz-

czono jeszcze rody, poniewa w tym dniu ydzi uczynili

rad pojmania Chrystusa i wydania Qo na mier. Dla
tego bez wtpienia wstrzymujemy si zarówno od mi-
snych potraw we rody Wielkiego postu, jeeli biskupi

w swojej dyspensie adnej o tym szczegóowej wzmianki

nie uczynili. *)

Postu w sobot nie przestrzegano na Wschodzie, po-

niewa odpoczywanie Zbawiciela w grobie oznaczao Avie-

czny Jego odpoczynek w niebie, i dla tego sobot uwa-

ano raczej za dzie radoci. Wreszcie okoo dziesitego

wieku sobota bya uznan za dzie postu w caym Ko-

ciele; dopóty przeto pod tym wzgldem nie istniao pra-

wo ogólne, a sowa nastpne w. Hieronima do tego si te
odnosiy: ,, Kada prowincja mce postpowa tak, jako

lepiej uwaa, majc jednak to na uwadze, eby przez t
rónic czysto wiary nie bya naraon na niebezpiecze-

stwo, i aby jedno chrzecijan w istotnych zasadach nie

V)ya wystawion na rozdwojenie.""

Tomasz. To, co ks» Proboszcz dotd o postach nam

znakomitym opowiadaczom i czcicielem wiary Chrystusowej. Zje-

tlna on sobie swojv^ r.dolnoici i miocig. dla rell^^ji taki wpyw
wród ludnoci, e Kya-Yn, Mandaryn, do które<(o by donie-

sionym, kaza <,'-o uJT^r, a widzj^c go staym w wyztranin wiary^

ubiczowa i wrzuci do wiezienia wraz z dwudziestoma z)rodniarza-

mi. 'Ah\ obejcie siy, po)yt w miejscu smrodliwym, napenio-
nym r())actwem, gód wreszcie, wkrótce wyczerpa wszystkie je-

go ^ily. Nie mona byo wyjednae jego oswobodzenia wcz<'ni( j.

u w chwili kiedy \)y\ luuierajcym; gdy go wypuszezoiK) ua wol-

no 7/,ichycano, aby \)VT>yi\^\ posiek; ,,Nie, od]w)wiedziu, zwohiiy

-irod postu doi)ioro w Xi(^bie"— i wkrótce l^)gu ducha oddak

{/iffport A/(t /•/>'/.'irr (ialiriac m r. IS').'f.)

*) r.stp oHtatni odriosisio do krujów ni<Mni<'cJvi('h.
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powiedzia, zniweczyo we mnie wszystkie przeciwiit^ ca

do p()8t(nv uprzedzenia; pontanowieni posty, tak jak Ko-

ció rozkazuje, zacliowywa. Daruje jednak ks. Proboszcz,

e przytocz tu jeden zarzut mego dawneiro towarzysza,

który mi w pamici utkwi i podzielaem go, a na który nie

wieni, jakby mu naleao odpowiedzie. Mawia on: ,,Co

mi po takich po.stacli jakie katolicy odprawiajc Ja dale-

ko lepiej poszcz. W j)ewne dni, l^iedym zgrzeszy, a ])0'

c/jiwam si do pokuty, to zanast wstrzymywa si od mi-
Kiiyeli ])()karm(')\v. z-i kt()rycli poywaniem tak bardzo nie

jestem, zamiat ogranicza si na jednym dziennym do syto-

ci ])()silku, obieram soiie dzie, jaki za dogodny poczytu-

j i zabraniam sobie uycia tego. co mi najwicej smaku-

je: nie pal w taki dzie tytuniu, piwa ani w(')(lki nie pi-

j, na ])ol()wanie nie chodz, w karty nie gram — a je^^tem

pewnym, e takim umartwieniem zyskuj wiksz przed

Rogiem zasugt;/'

Proboszcz. Na taki zarzut, wedle t(*go co tu sysza,

mógby, ii<ly>y <-'i kto w ten spos(')b zagadn ()dj)()-

wiedzie: ,,al mi ci l»ardzo })rzyjacielii, e zadajc
sobie takie umartwienie, nie masz ztd przed I^ogiein a-
dnej zasugi; l)o jeli dla ciebie, powstrzymyw^anie si od

])osilk()w misnych nie jt^st ;\dnym umartwieniem, jeli

ci j«'st ol)()jtn rzi*cz })oci czy to w j)oie(lziaek, czy

w pit'k, to j)rzecie gdyby jedncM drugie sp(dnia, je-

(huik tym s.ituYiu. nie do/.nawszy adnego umartwienia do-

peniaby aktu p(»sluszestwa Kocioowi, okazaby e
jeste ])rawym synem Kocioa, dawaby innym dol)ry

])rzykad z sie)ie, i nikoLfo by nie zgorszy; a gdyby z tym
aktem posuszestwa poczy te akt umartwienia i ])0-

kuty za grzecli popeniony, )y])y nie tylko j)rzewy])()i-

nym chrz(»i'ijaiuin*m i po- usznym syniMu Kocioa, ale

nadto post tw'('>j odiii<'»slJ)y waine t-t^n [)()ytek jakiego

sanj i)()daHz, i do jakiego Koci(V przez ustaw postu zmie-

rza. Ty za zadajc S(>)i(^ samowolne umartwienie w tym
czego Koció ine zabrania, a to w dzie dowolnie przez
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siebie obrany, nie tylko tracisz wszelk ze swojego umar-

twienia zasug, ale przeciwnie ^^openiasz dwa miertelne

grzechy: pierwszy zuchwalstwa, wyamujc si z pod po-

suszestwa Kocioa, a drugi zgorszenia swoich wspó-
braci. Dodabym jeszcze trzeci grzech, a tym jest domy-

lne przynajmniej zaparcie si wiary katolickiej. Wic
radz ci poczy jedno, co ci nic nie utrudnia, z drugim,

w czym prawdziwego umartwienia doznajesz."

Szymon. I nam te przy wspólnym przypominaniu

soljie zasyszanych nauk, nastrczay si niektóre pytania,

pozwolisz ks. Proboszczu, e ci je przytocz, a potym po-

prosz o ich askawe rozwizanie,

1. Widzimy w przestrzeganiu postów wielk rónic
midzy ludmi rónych warstw spoeczestwa. Ludzie na-

lecy do wyszego, jak to mówi towarzystwa, zarówno

w dni postu jak i w dni wstrzemiliwoci uywaj nabia-

u, kiedy my, co w pocie czoa na chleb powszedni pra-

cujemy, uywania nabiau, — zarówno w dni cisego po-

stu jako i w dni wstrzemiliwoci tylko, — sobie zabra-

niamy.

2. Wielu z nas zapisanych jest do bractwa szkaple-

rza w. i innych, a z tego powodu poczytujemy sobie za

obowizek oprócz ijowszechnych postów, zachowa te po-

sty w rody doroczne; czy przeto niezachowujcy takich

postów do})uszczaj si grzechu?

^. Czy post, tak zwany, ze suchotami jest w jakie

dni nakazany i jaki wówczas godziwy jest posiek^

Proboszcz. Na t(^ i)ytania krótko ci odpowiem:
1. W krajach, gdzie si oliwa obficie rodzi przestrze-

gany bywa ])ost bez uy^tia nabiau; lecz w innych kra-

IjkIi, jako i u nas gdzie oliwa tylko si sj)r()wadza a za

fym j(iHt kc)sztown i ubogim ludziom ni(q)rzyHt])n,

ii nadto j>rdko si stai7,(ije, staj(} si gorzk i do uycia
na |>()kaiiii ni(^zdatn; w krajach tych Stolica apostolska

url/itilin dyspens do uycia, nahiau w Oni postnie Dla

ludzi ])rzywyk\-c]j od njofloHci do wykwintnicjszc^go je-
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fizeilia, zbyt cii^ko byoby w dni postne, surowszy post,

bez nabiau odprawia^*. Ci wi^^c, korzystajc z dyspensy

Kocioa, nie ^vze>^z. uywaniem nabiau. Lecz lud nasz

])iedniejszy i poboniejszy, zdawien dawna tak sobie ro-

zumowa: ,.My misa rzadko, ledwie raz na tydzie uy-
wamy: a lubo ciko ])rac'ujemy, to ju dln nas jest zby-

tkiem, i;dy j^i w powszednie dni nabiaem ])()silamy;

gdybymy w pitki i soboty tak samo jedli, toby dia nas

])()st ])rzesta by postem; a j)omimo to, e w dni postne

nai)ialu nie uywamy, zdrowie jednak i siy nasze bynaj-

nniiej si nie nadweraj nikt z nas na siacli z powodu
takit^go postu upadku nie dozna a pracujemy jak zwykle;

j)radziad()wie nasi nie korzystali z tej dyspensy, a mymy
si dziki Bogu przy zdrowiu i silach lei)szych ni pano-

wie uchowali: to i dalej ])oci bdziem bez nabiau jak

to nasi ])rz()dk()wie czynili. " l^ozumowanie takie jest bar-

dzo zdrowe i cliwalebne. Wic ni<' ])()tj)iajcie zamoniej-

szych ludzi, l>o oni k()i'zyst'\j z przywil(\ju Kocioa, a post

icli. Jako pizywykycli do posilniejszych pokarmchy, jest

zawsze lodzajem umartwienia; lecz post wasz o tyle wi-
ksz w ol)ec Boga zasug odniesie, e nim zawstydzacie

smak()sz(')W i wyg(>dnisi(')W wiatowych, którzy czsto, jak

na nich bieda przyjdzie tym dotkliwiej swoj ndz czuj.

•J. Nab()(^stwa i wiczenia brackie o ile si ci-

ltij <loj)einiaj, o tyle sobie wiksz jednaj^ ])rzed Bogiem

zasug, ])izyczyn i ordownictwo N. Maryi Fanny i in-

iiYcii \N ietych, a nadto czyni nas uczestnikami znako-

niitych Jnkie Jo lycli wi(7A' s })rzywizane odpustem;

l(H*z nie byo i nie jest intencj Kocioa, aby czonków
ta ki cli stowarzysze, pod grzecliem obowizywa-. Nie

penicy przeto takich obowizków, trac korzyci z tych

po)()znych wiczeTi i (>d]>usty; h^-z bynajmuiej nie grzesz,

a nawet i s|M)wiada si z t»go nie s oliowizani: wy-

jwszy, gdyby si do tego osobnym luljein zobowi-
zywali, n) gdyby to czynili z pogardy, albo gdyby za-

pisnjaj" >i do l)ractwaT\ie mieli zupenej intencji dope-
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niania brackich obowizków.
3. Post tak zwany ze suchotami, nie jest adnym

prawem nakazany; poboniejsi atoli chrzecijanie sami so-

bie takie umartwienia zadaj, jedni przestrzegaj postu

tak cisego, jaki Mojesz raz w rok ydom przykaza,

a jakiego da nam przykad Pan Jezus nic nie jedzc i nic

nie pijc; inni odprawiajc post taki posilaj si dopiero

wieczorem; inni powstrzymuj si od pokarmów gotowa-

nych poszczc o chlebie i wodzie tylko. Poboni chrze-

cijanie zachowuj najcilejsze posty: w wigilj Boego Na-

rodzenia a do wieczerzy, na której nawet z nabiaem
i z wiksz wykwintnoci, jako w radosnej chwili ocze-

kiwania Boego Narodzenia, posiek przyjmuj; nastpnie

w rod Popielcow, w Wielki Pitek, niektórzy w pitki

wielko X30stne itd. Posty tak surowe odbywaj si albo

jako Pokuta sakramentalna, albo z polubienia. Nie radz
jednak takich lubów czyni doywotnie, ani bezwarun-

kowo; daleko lepiej czyni je na czas krótki, naprzykad
na rok i j^onawia, aby unikn licznych wyrzutów su-

mienia gdy zajd okolicznoci, w których lubu takiego

bez wielkiego trudu, albo bez nadwerenia zdrowia

i si nie bdzie mona odprawia, wreszcie i to nadmie-

niam, e w uciliwych wypadkach kady spowiednik moe
lub taki na inny zamieni.

Poprzestaniemy na tym dzisiaj, a w przyszych zebra-

niach pomówimy o wielu bardzo wanych rzeczacli. Niech

bdzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków —
,,Amen."

V-
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CZSC W.

ROZMOA?^^ III,

Od niedzieli Pasyjnej a do Wielkiego Czwartku.

Niedziela Passyjna.^ Rone obrz^'(]y liturgiczne. — Dla czej^o

zakrywajrj krzye Zbawiciela.— Niedziela Palmowa. — Ciemna elu-

trznia.— Git^zenie kolejne pi^^tnastu wiec.— f^oskot. — Wielki

rzwartek. — ( niilknienie oroanów i dzwonów. — Koatka — lnn(»

ohrz^nly. — Iniywanie notr, albo mandat. — Swiyccnie olei witych.
— Piwnica. — Obnaenie otarzy.

Szymon. K.nzie Proboszczu! Wszyscy z npragiiie-

liiein (HZfkiwalimy twojego ])rzybyc*ia w nadziei, e iiun

raczysz wytoinnczy Wielki Tydzie i wyjani szczegóy,

którycli nie bardzo, albo ziiix?iue nie rozuniiemy?

Proboszcz. Macie >^lusznoie% kooliani przyjaciele,

aden ezan roku liturgicznego nie jest tak bogaty w obrz-

dy budujce, jak Tydzie Wielki, o kt('>ryni din z waud
])onu)wif;; jestto l)0\vieni tydzie mki Zbawiciela, która

bya ródem naszeg(» zbawieida; a Koció przeznaczy ten

czas dla przyi^ innienia nam najwikszego ze wszystkich

dobrodzieJHtwa, równie pouczajcego jak i korzystnego dla

naszej duszy.
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Szymon. Bd nam przeto askaw ksie Probo-

szczu wytomaczyc ceremonje, które si w tym tygodniu

odprawiaj.

Proboszcz. Trudno bdzie objani ten przedmiot

w cigu jednego wieczora. Powiemy o tym tyle, ile bdzie

mona dzisiaj, reszt zostawimy na póniej. Pamitajcie,

i nasza ostatnia rozmowa doprowadzia nas a do niedzieli

Pasyjnej, która dlatego tak jest nazwan, e od niej za*

czynamy rozmyla cierpienia Boga - Czowieka. Ewangie

ija na t Niedziel przeznaczona obejmuje wyrzuty, jakie

Jezus Chrystus uczyni zatwardziaym ydom, a ci zamiast

nawrócenia si, ukamienowa Go chcieli. Trzeba wam wie-

dzie, e w Starym Testamencie kamienowano blunierców,

a poniewa Jezus Chrystus nazwa si Synem Boga, prze-

to Go za blunierc poczytano. Pacierze kanoniczne rozpo-

czynaj si dla teje samej przyczyny od sów psalmisty:

^,DzU, gdy r/os paski usyszycie, nie zatwardzajcie serc

waszych.''^ I oto zauway naley, e kapan rozpoczynajc

Msz w. opuszcza psalm 42 ^^Judica me Deus''' (Osd mi
Panie,) który si w cigu roku, oprócz Mszy aobnych,
odmawia, a to z tego powodu; ten psalm jest napeniony

sowami pociechy i obejmuje modlitw, któr bagamy Bo-

ga, aby nas uwolni od przeladowców; nie odmawiamy
wic tego j^salmu, \)onie^siSit wanie nieprzyjaciele Zbawi-

ciela uczynili rad postanawiajc ciga Go i uj, a take
Ijrzyponiinamy sc>bie smutek, jaki ogarn Jezusa Chrystu-

sa przed mk. Opuszcza si równie: Gloria Pat ri (Chwa-

a Ojcu...) })oniewa chrzecijanie maj na pamici znie-

wagi jakie Zbawiciela spotka miay od tycli, którzy Go
krzyowali i jakie Go spotykaj nieustannie ze strony

grzeszników, co Go wci wystpkami krzyuj. Majc to

na uwadz(; I)oczytujemy wi za ni(igodnych do wznoszcuiia

m(>(lów na cze Trójcy Przenajwitszc^j, w sposobie tak

wietnym i uroczystym. W goflzinach kanonicznycli kap-

ani opuszczaj i)cwne krótkie modlitwy do ft. Paskich
naicwan«: Wspomnit^niami wityci — {Cormaeyiiorationcs
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Sa?}Ctorf///(.) Pamitajcie, kochani ])i'zyjaciele, e dlatego

wzywamy wictycli, nbyiny sobie przypoiiiiiiali ich cnoty

naladowali ich wit()l)liwo(^' i stali si uczestnikami ich

porednictwa. Lecz poniewa. av czasie i)asyjnym Koció
zwraca szczegóhiiejsz uwag na Jezusa Chrystusa, który

Jest ródem wszelkiej witoci i zwierciadem cnót wszel-

kich, i ])()ni(^wa powinnimy Go uwaa jako zasad naszej

nadziei, rozdzielajcego pomidzy nas wszystkie dary; nit*

czynimy pi-zeto adnej wzmianki o witych wcigu tygod-

nia poprzedzajcego uroczysto Wielkanocn; albowitMn

przy blasku soca widok gwiazd niknie. Kiedy wic wszy*

stki«' wadze nas/ej (hiszy zwracamy do Soca Hi)rawiedli-

woci i Si)rawcy wszelakiej witobliwoci, do 'JVgo, który

jest aarazem naszym g(')wnym porednikiem przed Ojct^m

Niebieskin], wtedy prawie zapominamy o witych.
Szymon. Clnej nam |)owiedzie ksie Proboszczu

dhiczt»g() od niedzieli pasyjnej (na dwa tygodnie przed

Wielkanoc) zasaniaj si krzye?

Proboszcz. Poniew^a: 1 -o Kwangielja niedzieli pa^

syjnej oznajmia, e P. Jezus ukry si [)rzed ydami, kt(')-

rzv nastawali na Je<^o yeie i chcieli (io ukamienowa.
2 -o Dla wyrat^nia gbokiej boleci Kocioa, który jest

maonk Jezusa Chrystusa, jak niemniej jeii^o ao^y z po^

wodii ni(5i>()jtycli ciei-pie Swego boskiego Maonka. Jest

t<» prawic to samo, co zrobi nieirdy znakomity malarz,

kt(')ry nic mogc ]>dzlem wyrazi boleci Najwitszej
Maryi Panny, zakry Jej twarz czarn zason, chcc j)rze

to wyrazi, ya", gdy nii^ mona dostat^^cznie poj pv)dob-

nych )oleci i rozwaa icli wewntrznie, tym ])ardKi<'j nie-

])od(>])icstwcm je-^t wyrazi ji^ obrazow^o. Uywaj r(')wnie

zason ol\rywajcyc]i Z>awiciela ukrzyowanego w kolorze

fjoletowym, który j(?st i/znak pokuty i boleci. Gdzienie-

gdzie w Wielki czwartt;k zastpnj te zasony okryciem

)iayni na p.imitk ustanowi(mia Najw. Lucharystji,

kt()re w tym dniu doj)clni()nym zostao.

Szymon. Nastpuje teraz Niedziela palmowa, a zda-
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je mi si, e odgadn przyczyn tego nazwania.''*)

Proboszcz. Bardzo dobrze, chciej nam to powie-

dzie.

Szymon. Moe dlatego, e w tym dniu Jezus Chry*

stus wszed tryumfalnie, a mieszkacy tej stolicy okryli

drog, któr przechodzi, swoim odzieniem i palmami, po*

zdrawiajc Go: ,, Hosanna!'^ — wród gosów radosnych.

Proboszcz. Tak jest rzeczywicie. Dla tego rów-

nie odbywamy procesj nazwan palmow, która jest

dobitnym w^yobraeniem tryumfalnego wnijcia boskiego

Zbawiciela do Jeruzalem opisanego przez w. Mateusza,

wedug dawnej przepowiedni proroka Zacharjasza, mó-

wicego: ,, Powiedcie córce Syonu, oto król twój przy-

bywa do ciebie siedzcy na osioku."— Uyciem osioka

do tego pochodu, chcia nam Zbawiciel pokaza pogard
wielkoci wiatowych. wity Augustyn mówi, e palmy
s oznak pochway, e oznaczaj zwyciztwa, jakie Pan
Jezus odniós nad mierci i^odejmujc j za nas, tudzie

zwyciztwo krzya nad ksiciem mierci, czartem. W nie>

których okolicach jest zwyczaj, e dzieci posugujce do

tej ceremonji zdejmuj swoje komeki i kadc si na zie-

mi x-)iewaj: ,, Oto jest ten, który mia przyj. " {Hic est

qui venturus est.) Tym obrzdem przypominaj natn w spo-

Hób bardzo uzmysowiony gotowo ludu Jerozolimy do.

przyjcia Jezusa Chrystusa, jak niemniej, e dzieci say
swoje odzienia na drodze któr Zbawiciel mia prze-

chodzi.^*)

*j P()ni(i\vaz w dniu tym poswiocsijj]. si^ gas^izki, a wiehi h^czy

i<;
z bukszpanem hif) z oah^zkami wi(5rz))Ovvymi rozkwitajcymi

w czasie wiosennym, j^rzeto ni(Mlziela ta zowie si te ])() polsku

Xerhfr/ kinirtnlf^^ a ])o tiMiieusku ^^Pnfjuc flmr/f albo />/-

iiitiiic/ir f/rfdmrfiH.rl''' (Niedziela ^''azek.)

**) Pi(;rwotny msza Ojecezji ki-akowskivj mieci w sobie o))rz*

'ly )ar.lzo uroczyste dawnej j)iv)C('sji w Niedzicd kwietnia, w której

choj)ey, a nawet i osioek udziji brali. Zdaj*' si j<'(hiak'. e obizdy
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Ale j^aliiiy oznaczaj jeszcze dobre uczynki, jakimi

przyozdabia si powinnimy w obliczu Boga, jeeli pra-

gniemy sta Mu si przyjemnymi. I z tego to powodu
wyrzek j)ewien Biskup te pikne sowa; ,, Idziemy na

Hpotkaiiie Jezusa Chrystusa wraz z dziatkami, jelimy
zachowali niewinno; niesiemy gazki oliwne, skoromy
wykonali uczynek miosierdzia, i)okoju i agodnoci; nie-

siemy palmy ])rzed Bogiem, gdymy odnieli zwyciztwo

nad szatanem w jego pokusach; wreszcie niesiemy zielenie-

jce gazki, gdymy ozdobieni piknymi cnotami chrze-

cijaskimi; rozcigamy nasze suknie umartwiajc ciao,

unikajc i)rónoci w ubiorach i i)osk]'amiajc dum we
wszystkich jej odcieniach, w^ jakich nam si i)rzedstawia/'

Szymon. Sdz, e my tu wszyscy obecni stara

si bdzien.y, abymy szli na spotkanie Zbawiciela z ta-

kimi ])almami, o jakich nam m(')vvie ksie Proboszc-zu;

ale racz nam jeszcze objani wicenie palm*) — a mia-

nowicie, co to wicenie oznacza?

Proboszcz. Modlitw^y Kocioa tomacz nam je do-

statecznie. W czasie wicenia palm ka[)ani modl si
w imienlTi caego Kocioa, a])y B(')g raczy bogosawi
mieszkacom tych donuny, w których te palmy bd przi^

chowy wane. *'^; Modl si równie o udzicdenie aski J^o-

te musiay si^» wyrodzir w co.4 t(\itralno((o, przc^to ich lad tylko

w tym mszale a mor i w innych dawnych, djecezjalnycli si^' znajduje.

*) Niedziela Palmowa w Rzymie. ^) dopefiieniu ])()wie('enia

palm w hjizylice .\v. Piotra, Je^o \vit())liw() Pai)ie lozdziela

je pomidzy Kardynaów, Arcybiskupów, Biskupów i innych do-

stojników rzymskich. Potym przystypujf^ modzi wychowance Ko-
l«'trjnm niemieckiego, w swoidi czc^rwonj^eli, z sukna gru)eg(), su-

tannach, a skoniwszy sir (h) stóp Ojca j^w. o(n)ierajf} z r:ik Je^()

powiecono palmy. Jest to przywilej, które|^o od dawnego czasu u-

ywaj na pamiatky, e wielka liczha Apostoów wysza z tej Jezu-

itów fundacji, dla powstrzymania szerzcego si^ protcst.mtyznui

w Ni(»mczecli, P.) nich ()d)icra palmy ciao dyplomatyczne, tudzie

pewna liczha wiernych zaopatrzonycii w hih^ty przez marszaka
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ej, abymy coraz doskonalej yli w naszym powoaniu i

abymy kiedy, przez wykonywanie dobrych uczynków,

stali si godnymi wuijó do niebieskiej Jerozolimy.

dworu wydane. Kademu z przystpuj,cycli Papie podaje pier-

cie do ucaowania, wznosi palm w obu rkach nad gow, odbie-

rajcego, a ten cauje krzy stoy papiezkiej i palm odbiera. Palmy
te, s to gazki z palm wysuszonych, óte jak zoto, a dugie na

dwa metry. Powyej rkojeci rozmaite licie palmowe s sztucz-

nie ukadane, prac, za t zajmuj, si Kameduli. Rodzina Bresca

mieszkajca w San - Remo dostarcza palm na dwór papiezki, a po-

danie gosi, e ten przywilej pochodzi od Sykstusa V-go w nagro-

d rady udzielonej co do postawienia obelisku Nerona na placu wi-
teofo Piotra.

Po dopenieniu tej dugiej ceremonji Ojciec wity odbywa pro-

cesj po kociele w. Piotra niesiony na krzele (Sedia gestatoria)

a za nim postpuje wietny orszak tych wszystkich, którzy palmy
z rk jego otrzymali, a nic wspanialszego nad widok tego zastpu
uzbrojonego gitkimi prtami, który w swym pochodzie podobny

jest do fali.

Po procesji rozpoczyna si wielka Msza. Pomidzy znakomit-

szymi jej ceremonjami najwiksze wraenie sprawia Ewangielja pa-

syjna piewana przez kapel papiezk. Gos basowy powtarza sJo-

wa Zbawiciela; tenor piewa opowiadanie Ewangielisty'> kontr -alto

obejnmje odpowiedzi uczniów, wiadków i sdziów; cay za chór

powtarza przeklstwa ydów w energicznych motywach utworu ka-

pehnistrza Avila. Co za do odpowiedzi tunui na pytania Piata, o

sklepienia bazyliki w. Piotra odbijaj si te sowa: ,,^'«ay<(6(^?/;v
—

Cruciflgatur.,'''' llarmonja dzika przejmuje dreszczem wszystkich

przytomnych.

Wczasi(; ()ff<'rtorjum piewaj czr pieni: ,,Stah<it Mater'^^

(Staa Matka,) której nuty przez Palestrin s uoone; jest to ar-

cy(lzie(; j)ehie patetycznoci i harmonji, jedynie w tym dniu pie-

wane. Po Mszy witej »Iego Swit())iivv()e schodzi z tronu i

)h)g(>sawi zgromadzonych; po czym, Kardyna celebrujcy oga-
sza .*i()- bitni odpust dla wi(irnych, ZFiajdnjcych si z pobonoci
na tym naljoiMLstwie. Switji zabiera si do pochodu odprowadzajc
J(;g() witobliwo do jego aj)artamentów.

**) W (iomac^h chrz(;cijanskic.h umit^szczano obok kropieliiicy,

gazk w Niedziel palmow powicon.
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Szymon. Dla czego kapkiii uderza trzykrotnie we
(irzwi kocioa^

Proboszcz. Podczas procesji zatrzymuje si caiy

orszak u drzwi zamknitych zewntrz kocioa, piewacy
t\ Ik') wewntrz i)ozostaj. Tym obrzdem chcia Koció
wyobrazi, ])rzez uaiwMiy jzyk tej ceremonji, stan rodu

ludzkiego ])rzed wnijciem Jezusa Chrystusa do niebie-

skiej Jerozolimy, j)oniewa, jak wiecie, l)ramy do nieba

dla ludzi byy zamknite. Kapan uderza w drzwi ko-

cielne krzyem, lx) krzy jest niejako kluczem, kt(')rym

si niebo otwiera, a Zbawiciel wiata wyjedna nam })rzez

mier swoj krzyow aski, otwierajce wnijcie do nie-

ba. Z tego powodu odmawiaj w czasie tej ceremonji

wyjtek z psahnu: XX II I/' ,, Ksita ()tw(')rzcie bramy
swoje, bramy wieczne otwórzcie si a wnijdzie Ki (')I chwa-

y/' — a na zapytanie piewaków w^ewntiz kocioa: ,,Kto

jest tym Kr(')lem chway/' — odpowiadaj: ,,Paii mor-ny

i mony, Pan j)otny w walce; Bóg zastpów, On jest

Kr(')lem chway.'* — Pomidzy i)ieniami, jakie piew^aj,

oflznacza si przed innymi rozpoczynajca si od sh')w:

,, Chwal i cze niech Ci bdzie Chryste Zbawicielu.'

Pi*nie to wyraajce uwielbienie i rado dzieci J^^rozoli-

my jest tak pamitne dla swego pocztku e musz o nim

l)owiedzie sh')w kilka. Teod(')lt', Hisku[) Orleanu, sawny
z talentów i cnoty, faszywie oskarony o spisek, przez kró-

la Ludwika I )oir()dusznego (Louis le Debonnaire) areszto-

wany i (h) wizienia wtrcony zosta. W czasie swojej nie-

woli uoy ttMi hymn skadajcy si z 78 wierszy. W Nie-

dziel pamow krcU Ludwik znajdujcy si w Angiers

przechadza ^i okoo wizienia Hisknpa, a ten w oknie

zakratowanyn) piewa t pie urocz. Król by ni tnk

dalece wzruszony, i mu j)()wróci wolno i stolic bisku-

pi. (>dtd poczto j [)iewa w czasie procesji pal-

mowej. *)

) Cale luibocustwo Niedzieli Uwictiiiowcj powicone jest
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Szymon. Dla czego Jutrznie odbywane w Wielk
rod, Czwartek i Pitek nazywaj Jutrzniami Oiemnymif

Proboszcz. To naboestwo, skadajce si z pa-

cierzy kapaskich porannycli (Matutinum, Laudes) dnia

nastpnego, odbywao si niegdy w rónyci okolicach wie-

czorem; gdzieindziej w nocy i trwao a do rana. Przez

nie chciano nam przypomnie, e nasz Zbawiciel by uwi-
ziony w sam wieczór, i e w cigu nocy ulega zniewagom

i okrutnemu obejciu swoich nieprzyjació. Koció chcia

jeszcze tym naboestwem przedstawi nam ciemnoci ja-

kie ca ziemi okryy podczas mierci P. Jezusa wyra-

ajc nimi swoj aob, rozmylajc bolesn Mk swe-

go boskiego Zaoyciela; poniewa ta noc milczca i po-

spna uchodzi zawsze za czas smutku i aoci. To wic

V)oskiemu Zbawicielowi; z tego powodu piewa si tego dnia ,,M-
k Pana Jezusa Chrystusa'' (wedug w. Mateusza)*). Aby za
t straszna katastrof lepiej uwydatni, Koció sprowadza trzy

gosy: gos Ewangielisty opisuj,cy sam fakt, który naley do dja-

kona; gos ydów i grzeszników oskarajcych Boga i domagaj-

cych si Jego skazania, naley do sub-djakona; gos Najw, Ofia-

ry, który wród swych oprawców zachowuje powany spokój i ca^

agodno baranka, naley do kapana. Zdaje si, e jestemy obec-

ni tej caej tragiedji i sami nie wiemy, jakie uczucia kolejno prze-

waajj| w naszym sercu: strachu, oburzenia, pobonoci, podziwu;

wówczas to znajdujemy, czegomy napróno szukah w prostym czy-

taniu teje Mki. O Kociele katolicki! Jako si dobrze na ludz-

kie] naturze poznajesz. ( (Jathech. de I*crHcv: czyli Katechizm

(idzie nie ma wicej kleru, albo gdzie ci nie maja odpowied-

nich gosów, )ar(lzo poyt(iczni<', jc^wa si ta mka przez wyuczo-

nych piewaków w jzyku polskiin, z U), rónicjj, (i gos synagogi

opiewaj wszyscy chórem, a to iii(; przy otarzu, ale na chórze lub

w odleglejszej awce koci(5lriej.

•) Wf; Wton-k Wif lki*j;() t yti;h(]i)iiL c/.yla Hi(^ \\.» .\1h/>' .w. In/sairui Mc^kii

^•(Iiic Hw. Marka, w r(»()(^ ucdti^ u. iikaMza, a w IJtiit^ji \\\ l*i;t,tkii, \\e-

<Un^ Hw. .lann.

JO



70

iui])(>eiist\vo jest najwiaeiwsze ku wzbudzeniu w nas u-

czueia gc])okieg() smutku. Dodajmy do tego milczenie

organów i dzwonów zastpione poczwórnym gosem: Dawi-

da, Jeremjnsza, w. niewiast i Kocioa, którzy xdaj si
korzysta^' z ogcUnego milczenia, dla wylewania ez w obli-

czu Hoga. Dawid opakuje na arfie boleci Boga - Czowie-

ka, .JtTemjasz siedzcy na gruzach, jczy nad mierci wiel-

kiej ( )l'iary, Koci(') nawouje swoim macierzyik^kim go-

sem dzieci do pokuty: ,, Jeruzalem, Jeruzalem, w^oa on,

nawró si do Pana i Boga twojego!'' — wite niewiasty

wrcszczie piewaj przez usta dzieci clióralnych, powtarza-

jcyci na klczkach swoje Kurie eleysou, przegradzane rc-

sponsorjami. Treny Jeremjasza, czyli lamentacje, którycli

wznioso )udzi w duszy religijn melancholj, i)rzedsta-

wiaj przysze zburzenie Jerozolimy i niewol yd(')w — ale

wicej jeszcze z])rodnie, którymi naród Bogo - l^ójczy spro-

wadzi na situ)ie ten ostateczny u[)adek. Te pienia maj na

celu przedstawi nam, e grzechy i wiasne nasze wystpki
s[)owodoway Mk i mier boskiego Zbawiciela. I dla te-

go te Koció kilkakrotnie powtarza: ^^Jetmzalem, Jeruza-

lem, nawró f^i do Fana i Bcga Urojcf^oy W tym za wyia-

zie: Jeruzalem, jestemy i my i wszyscy chrzecijanie objci.

W innych czasach roku ziczynaj si pojedyncze go-

d/jny pacierzy kapaskich od sów: ,, Panie otw(')rz wargi

moje a usta moje oj)()wiada bd cliwa Twoj,'' (Psalm

L., ) le(^z w tycli dniach aoby a do K(;zurekcji te sowa si
opuszczaj,— ])oniewa g)oki smutek zdaje si niejako

Kocioowi zamyka usta do wygaszania cliway Boga. Z te-

go r(')wnie powodu psalmy nie kocz si sowy uwiell)ie-

nia: ,,Chwaa ojcu...'' albo to nie w tym wanie czasie nie-

godziwi*, stworzenia odmówiy czci Synowi Boemu, a Hi)onie-

wieray Go owszem zni(nvagami i obelgami? A nadt(3, nie

odnuiwia si na pocztk\i tyclie pacierzy proby: ,, Panie

przy)dz na m{')j ratunek i pos[)iesz na pomoc moj," ^l^s.

LX IX) poniewa T(Mi, którego pomocy potrzt^bujinny, by
zniewolony, dla grzechów naszyzh, ozwa si ,,Boe mój,

I
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Boe mój! Czemu mi opuci!" Z tego równie powodu
wród pacierzy kapaskich opuszczaj si iymiiy i pienia,

poniewa te sprzeczne s z bolesnymi zniewagami, szyder-

stwami i pomiewiskami, jakimi naszego Zbawiciela obar-

czono. Wród zwykycli Jutrzni wcigu roku, Lekcje czyli

czytania rozpoczynaj si bogosawiestwem, którym przy-

zywamy miosierdzie Boe, a kocz si tymi sowy: ,,Ty za
Panie zmiuj si nad nami;" w tycli za pacierzacli opusz-

czaj si te sowa, poniewa Ojciec niebieski nie oszczdzi

wasnego Syna, ale Gro wyda na okup za grzechy nasze. Wszy
stkie pojedyncze czci pacierzy kapaskich kocz si
w Jutrzni Wielko-czwartkowej zdaniem: ,, Chrystus sta si
dla nas posusznym a do mierci;" w Wielko-pitkowej za
Jutrzni dodaje si: ,,A mierci krzyowej''— a w Wielko-

sobotniej, dodaje si pewna pociecha i promyk nadziei:

..Dla tego te Bóg wywyszy Go i da Mu imi, które jest

nad wszystkie imiona." (Philip. II, 8.) Powtarzaj codzien-

nie psalm: ,,Miserere mei Deus'* (Zmiuj si nademn Pa-

nie,) a we wspólnym chórowym naboestwie psalm ten od-

mawia si klczc, znionym gosem; w kocu przewodni-

czcy pacierzom odmawia modlitw: ,, Wejrzyj, prosimy Ci
Panie na t rodzin twoj, za któr Pan nasz Jezus Chry-

stus nie waha si odda w rce bezbonych i podj mk
krzyow."— Zakoczenie za: ,, Który yjesz i kiólujesz...''

odmawia si po cichu. Serdeczne pozdrowienie: ,,Pan z wa-

mi'' ustaje; i to bardzo waciwie, poniewa w tym dniu

haby chwaa i bóstwo Pana Jezusa i Jego równo z Ojcem
i Ducliem w. V>yy niejako ao^n zason okryt(\ Wresz-

cie, podczas ciemnej Jutrzni i Laudes gasz kolejno czter-

nacie wiec [)ozostawiaje ])itnast, tak e ciemno zu-

pena prawie wkociele nastaje. Wszystkie te okolicznoci

razem ze)ran(i, dostateczniej o)janiaj, dla czego to nabo-

estwo ('iemii Jutrzni si zowie.

Szymon. lV)wiedziae nam ksi(^ Proboszczu, e
w ci<^u naboestwa ciemm^j Jutrzni gasz si kolejno

Wrizystkie wiece vvyjwszy jednej; s to za])ewn(i owe])it-
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n<acie wiec uinieszczone na piramidzie porodku cdiórii,

które iiHisz mie r(nvine swoje znaczenie?'-')

Proboszcz. Tak jest, i wanie teraz to wam wytlo-

maczc. Te ])i(^tnacie wiec mieszcz si na wieczniku trój*

ktnym, z kt(')rych siedm po bokach, a jedna w rodku.

przy kocu kadei^o z czternastu psalm(nv, piewanycli

w czacie t.3go naboestwa, gasz jedne z nieb, tak i na

l^enedictus pozostaje tylko jedna rodkowa, która si ])ali

do koca teijo pienia; kryj j nastpnie za otarzem pod-

cjjas })sahnu Mis^^ere, po skoczeniu którego gasi si przed

otarzem i 0(hnawia si modlitwa.**) ^^'edlug jednydi, ta

wieca, która j(\'^t niekiedy z wosku biaego, oznacza Jezu-

sa Clirystusa, kt(')reij:o cli wala i i)óstw'o byy ukryt'^ w cza-

sie Jt^go Mki. Wedug Duranda za {t. IV roz. 7^) ta

ceremonja wyobraa mier i zmaitvv'ychwstanie Syna Bo-

ego. Czternacie wiec ótych wyobraaj jedenastu Apo-

stoów i trzy Marje. Gasz jti dla wsponniienia ucieczki

])ierwszych, a milczenia drugich, w czasie mki Zbawicie-

la. To za stopniow^e gaszenie przedstawia nam:

1. Swiad(H'two i)rorok(')W, którzy kolejno ogaszali

Mesjasza, lubo ydzi nie zwracali uwagi na ich przepo-

wie(hiie, ])rzela(l()wali i owszem zabijali tych m(')W od

I^oga natchnionych, tak jako i p(')niej nie chcieli uzna
Chrystusa, kt(')ry si te ukry j)rzed zatwardziaoci icli

serca.

li. e Aj)ost()()wie Opuszczali Zl)awiciela w cigu Je-

go Mki i /.«' jeden z nich wyda (to zdradziecko, a drugi

si (fo zai)ar; e te i Pan Jezus przez mier 8 w^oj nie

tylko si z ich oczu cieh^snych, ale i duchownych usun.

*) Ta lic/J)}! <'wioc i umioszczanic ich stopniowo z nader dawnej

pochodzi nstHwy: ZMajdiijeniy o nim w/nniiiik(^« w staroytnym reko-

pimi*' czyli w jc^c) k()})ji z VII wieku: ordu rumanus {Muhiio))'

J/us. lf,il. f.Il.sr. 2.!.)

**) PodczuK piewu Henedictu^, jj;;n?Z)^ z wolna fize f^wicc na

otarzu.

1
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3, Jako ciemnoci ogarny ziemi z powodu mierci

Zbawiciela, tak te ciemnoci daleko gstsze zaciemniay

Serca ludzi, którzy przez sw zoliwo nie chcieli w Nie-

go uwierzy; przeto Jezus Chrystus, który dla nas jest

prawdziwym wiatem, kryje si przed nami dozwalajc

bdzi nam w ciemnociach, jeli zamkniemy dobrowolnie

nasz dusz przed promieniami Jego aski.

Kryj jeszcze wiec dla okazania, e Pan Jezus, lubo

umary, nie przesta y dla Swoich i wspiera ich Swoj
ask. Naboestwo to zakocza si pewnym stukaniem;

jestto pamitka smutnego pochodu i haaliwej burzliwoci

niotochu towarzyszcego Judaszowi, jak niemniej przewro-

tu natury w czasie mierci Zbawiciala. *)

May Józef. Wszak to w tych dniach, ksie Pro-

boszczu, uywaj dzwonków drewnianych?

Proboszcz. Cicesz zapewne moje dzieci powiedzie:

koatek^ jakich uywaj w miejsce dzwonów i dzwonków.

Uywaj ich dla oznaczenia aoby Kocioa i pobudzenia

nas do smutku. Dalej koatka przypomina nam pierwsze

wieki Kocioa, w których koataniem w deszczk oznaj-

miano czas na wite zgromadzenia. Juto powiedziaem po-

przednio, e umilknienie organów i dzwonów miao to sa-

mo znaczenie. Gos dzwonów jest bardzo waciwy do obu-

dzenia w nas radoci, uwielbienia i pobonoci. Su one

te niekiedy do wyraenia bolesnych wypadków, np. w cza-

*) Wedhig Klaudjusza Wert, oddawna by zwyczaj, e ten,

który przewodniczy w na)Oen.stwie uderza alm r(^'k^, al)o ksi{|-

k{| w awko na znak, c si nahoeiistwo skoczyo, i e si mona
byo rozeji^c. W XII wi(d<n, w czasie piew\i licDedictuK^ lud odzy-

wa si w rozmaite haaliwe i nicdnirmonijmi ^osy, co oziuiczalo

wedu;^ Duranda de Mend, prz(dd(istw() przeciw Judaszowi i

WDJsku, któr<' [K)cliwycio Zbawiciela; z tym si j^iczy w piiwny(di

okolicach na[)rzykad w Kolonji zwyczaj wieszania obrazów diuki-

sza na drzewie pod miastem. l>yy to szczliwe, czasy, w klóiyejj

sama nawet pocljoe ludowa obejmowaa nanl< j-elig-ijnjj.
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t-ie mierci, i)(grzeb\i, ralK estw aobnych itp., a wte-

dy wzniecaj w nas uczucia smutku i aoci; lecz kiedy

l)izt*z kilka dni nie syszymy gosu dzwonów, wtedy icli

milczenie j)ogra serce nasze w gboki smutek, i wanie
Koci(') katolicki pragnie, a^ymy z takim uczuciem obcho-

dzili czas })o\vicony i'ozmylaniu Mki i mierci Pana Je-

zusa. liozwnMJmy wic w tycii dniach, w milczeniu i sku-

])ieniu duclia. mier naszego boskiego Odkupiciela; umie-

rajmy niejako i dozwcMmy si z Nim pogrzebri, w^edng

owych s(')W Ai)ostoa: ,,Wy jestecie umarymi, a wasze

vci(» ukryte iest w Boizu z Jezusem Clirysrusem."— Dzwo-

ny })r::edstawiaj równie Apostoów, kt(')rzy roznieli po

caym wiecie Ewangielj Ukrzyowanego i dla tego to do

nich Koció stosuje te sowa Psalmisty: ,,Ich gos roz-

szed si ])o caej ziemi i dosign granic wiata.*' A jako

w tych dniach Apostoowie, owe wiadki Jezusa Chrystu-

sa ukryli si przejci l^ojani, i pozostali niemymi, tak i

dzwony, kt(')re ich j)rzedstawiaj, ])ozostaj nhynie niemy-

mi i milczcymi. Rozpoczynaj dzwoni dopiei'o w czasie

Mszy w Wielk S<)l)ot, poniewa Apostoowie po zmart-

wychwstaniu Mistrza swego lozgaszali wszdzie t radosn
nowin.

Uywamy koatek w tyoli dnia(-h nietylko dla powik-
sztMiia przez oflgcn jednostajny i [)rzytmni()ny tego dre-

wiiianego narzdzia uczu smutku i boleci, ale te dopc-

niamy tym sposobem ])ewnego rodzaju umartwienia w ty(*li

dulach postu, pozbawiajc si ])rzyjenmeg() gosu dzwon(')W

i (l/\vonk(')W a ])o|)rzi stajc na nieprzyjemnym pukani\i

w drzewo; tym sposobem sj)eiiiamy rad w. Bernaida
mówicego: ,,Niecliaj {)()szcz oczy i uszy wasze." Na ko-

niec, koatka, to ubogie narzdzie, ])rzyp()mina nam cnoty

ul)<')stwa i pokory, jak nienniiej, e przez drztnyo krzya
boski Nauczyciel chcia pi-zywie ludzi do znajomoci
Hoga i ycia wiecznego.

Tomasz. Ta okoliczno zawsze mi si inaczej przed-

stawiaa w krajach protestanckich. Oni to obchodz dzie
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Mki i mierci Zl)awiciela nader uroczycie i wietnie, gdy
przeciwnie katolicy awaaj ten dzie, jako czas najwik-
szej aoby. Mnie si zdaje, e zwyczaj protestancki po-

winien by wyej nad nasz ceniony.

Proboszcz. Protestanci obchodz wielkie dobrodziej-

stwo, jakie nam Zbawicier przez Swoj mier sprawi. I

my take mylimy o nich nietylko w Wir^lkim tygodniu,

ale i w kadej innej uroczystoci. Tak jest; Msza w., któ-

rej protestanci s pozbawieni codziennie, nietylko odnawia,

z pobonym uniesieniem, pami ofiary krzyowej, ale j
nadto powtarza; jednake sam dzie mierci Zbawiciela

jest dniem boleci, która przytumia wszelkie inne uczucia,

dlatego wic nie obchodzimy go sposobem radosnym. Ob-

chodzimy jednak ten dzie zawsze uroczycie, a dowodem
tego s x^i§kne i rzewne naboestwa, kazania, kocioy
napenione mnóstwem ludu uwielbiajcego Najw. Sakra-

ment, lub i*ozmylajcego bolesn mk Zbawiciela w tak

zwanych ,,Gorzkich - alach." ^'} Do tego jednak Koció
nie chcia si skoni, aby ten dzie uwaano za czas uro-

czystej radoci. Gdy komu rodzice umr, chociaby po so-

bie pozostawili najbogatsz spucizn, przecie pomimo to

cnotliwe dziatki tiie o^chodz rocznicy ich mierci jako

dzie radoci; zawsze on bdzie tak dla bogatych jako i u-

V>ogicli njcznic bolesnej aoby. Wprawdzie my po mierci

Jezusa Chrystusa odziedziczylimy prawo do wiecznej szcz-

liwoci, lecz równie jest prawd, e nasz ukochany Oj-

ciec i brat wedug ciaa, Zbawiciel, by w tym dniu zdra-

dzonym, zapartym i oj)USznzonym przez Swych uczni; e
kapani ydowscy sprzysigli si na Jego zgu), e lud

w Hwoim szalestwie domaga si Jego mierci, i z^roflnia-

rza prz(^niós nad Nic^go; i (; na koniec On Sam za grze-

cliy nasze chcia umrze najsromotnic^.JHz mierci krzyo-

w, a wresz(;ie chcia by w grobie- zoonym. Jaki wic

*) W riiHzycIj |)olsl^i(ll KiMJacli wiele .wietnoci tejiiu dniowi

przyiywu przez stiiruiiiie urzs^dziinic (noltw )
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powód do o])cIi(.(lenia tego dnia radosn uroezyf^toci?

Czylisz sanu) soce swoim zamieniem, aoby z nami nie

podzielao. Zdaje mi si(^, e prosty rozum [)ojmiije dosta-

tecznie, i naley zachowa rónic w obchodzie Wielkiego

Pitku i di.iji Zmartwychwstania. A chocia niezgoda ta

])()miedzy kat(^likanii i [)r()testantami nie wpywa bynaj-

mniej UM aden dogmat, jednak l)ezwtj)ienia nie mamy
adnego powodu zniewalajcego nas aby da pie^-wszc li-

stwo zwyczajowi protestantów na ()l)rzcd Kocioa katolic-

kiego. A nawet i sami protestanci nie lyliby utworzyli te-

go, staroytnoci nieznanego przeksztacenia, gdyby byli

wolni od owego ducha sprzecznoci, jakim si cigle odzna-

cza I ich herezjarclia Luter tak w tych jak innych przed-

miotach: on to ])owiem wyrzek: ,.Jeeli])v Kocie')! kato-

lirki chcia rozdawa komunj pod dwiema j)ostaciami,

jabym j udziela pod jedn."
Nie moemy r(')wnie poj, dlaczego ])rawa cywilne

za)raniaj w niektórych krajach ])racy w Wielki Pitek;

twarda konieczno pracowania na chleb w pocie czoa,

jest nastpstwem grzechu; lecz kiedy powinnimy wicej

uczu to ])rzeklctwo grzechu i przyj kar naoon na

nas j)rzez zniewaonego Stwórc z wikszym powiceniem
i gotowoci, jak w dniu, w kt(')rym grzeciy nasze sprowa-

dziy konieczno tak srogiej i krwawej ofiary^

Tomasz. Podzielam twoje zdanie, ksi Pro])()szczu,

twoje ol)janii'nit^ przekonao mi tak dalece, i mi wystar-

cza do zapatrywania si na t rzecz w prawdziwym wietle,

aby j ocmi i w niej si rozmiowa.

Szymon, uleeli, ksie Proboszczu, ju nie masz nic

wicej do nadmit^nienia o Wielkim czwartku, chciabym
si za])yta o jedn rzecz, zanim przejdziemy do innej ma-

terji; oU> mój ssiad j)r(jsi, aby nam jeszcze wytomaczy
inne daleko liczniejsze ceremonje, jakich by wiadkiem
w mieci' biskupim, a które si u nas nie odbywaj.

Proboszcz, (rdyby mi o to nie zai)yta, bybym o-

puci znakomit cz oirzdów kocielnych dopenianych
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w Wielki Czwartek, a których jest bardzo wiele.

1. Gdy w parafji znajduje si kilku kapanów, je-

den z nich odprawia najwitsz Ofiar, a inni przyjmu-

j z rk jego komunj pod jedn postaci, podobnie jak

wszyscy inni AYierni. Przyczyn tego jest, e P. Jezus te-

go dnia sam najw. Ofiar sprawia i komunj uczniom

Swoim rozdawa.

2. Na pamitk umycia nóg, którego dopeni sam
Zbawiciel, uczniom Swoim, jest zwyczaj w znaczniejszych

kocioach naladowania corocznie w tym dniu tego przy-

kadu pokory, przekazanego nam przez samego Jezusa Chry-

stusa. Ceremonja ta nazywa si poacinie: Mandatum (roz-

kazem, ''ju to dla tego, e Jezus zobowiza Swych uczniów,

aby Go w tym naladowali; juto, e Antyfona, któr od-

piewuj w cigu tej ceremonji poczyna si od sów:,, Man-

datum novum do vubis'' (rozkaz nowy daj wam) a to dla

tego, abymy si wzajemnie tak kochali, jak On nas umio-
wa. W Kzymie, Ojciec w. umywa nogi dwunastu kapa-
nom, a otarszy, cauje je w kocu. Po tej ceremonji, ci
sami kapani zbieraj si na uczt, na której im sam Papie
])osiiguje. W Wiedniu, w Monachjum, w Neapolu i na wie-

lu dworacli katolickich cesarze i królowie dopeniali tego

obrzdu. W tym celu wybierano zazwyczaj dwunastu ubo-

gich starców, jakicli tylko mona byo znale w najj)0(lesz-

lejszym wieku i uwalniano ich do])i('ro po obdarzeniu bo-

gat jamun.^)

*) Umywanie nó^, czyli Mandat. Ni<'^<ly królów ic ri-anciiscy

uinywjili iioj^i dwinuistu nbou-im stiircom w touiii^zystw ic Usint i

wi«'lkic|i iii-z(.'(hiikó\v duoni. rohony Kil Kohcit len zwycznj

ponowi; hy on ju hou iciii sjjcniiuiy pizcz picrws/ycli chr/cjsci jnii,

którzy sohic to poczytywali za obowizek mioci wzj^lcdcin ^().(i,

jakich przyjmowali, i którc;,^) riij^aly nic ))omijali. umywajc im no-

J,'i, zaraz po ici przyl»yciu. Nij^^dzic ccicmorija .\hindiitn nic hya
Hpcnijui z tak j^-orliwoci i t>Kazaoci jak w klasztoiacli. liy
zwyczaj, e Opaci umywali iiooi tylu ii!M)<_<im, i lylu zak'onrnkom,
lin ich »yo icz o;^ranic/cnia li</liv. I)opici-o w \ll wieku ou-i-a-

niczoiio icji licz)c (h) dwunastu nl)«»;^ich. mII»o /akonnikw , ji (a lic/-

II
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8. A\'reszcir, w kociolatli katedralnych isam Biskup

odprawia najwitsz ofiar i rozdaje komunj wszystkie-

mu obecnemu duchowiestwu.*) Nakonie*- w (czasie tej .Mszy

])()wi('aj(.leje wite, to jest; olej elioryeli sluey do ad-

h;i pr'Z('ilstnwi;d:i ilwuiiiistu uczni Z);nvicii'lii.

I'a])i«'(', ])rz('ilst:i\vici('l(» rlczusii Clnystiisa iiji ziciiii, poczyty-

\\'d\\ s())ii' za i^onicczny obowizek (loj)('hnania tej iii"oczyst('j ccri»-

numji i do naszych czasów odbywaj takow z witdk okazaoci.
1'apic odziany w stidc fjolctow w powszc(hii(»j niiti'zc uchijc siy na

czcU'w. Koh'^jinn do jednej /sal |>aacn. tidzie udzi(da bojroshi-

wieilstwa kardynaów i-djakonow i, niajcenm piewa l']wan^itdj.

l*o ocLpiewaniu takowej, papie zdejmuje kapc i umywa noni dwu-

nastu u)o;^im zaiiianicznym w )ieli u)ranyn» kapanom. Obowiz-
kiem najstarszego z kajdanów jest, o])cieia im noj^i. \\ kocu tej

cenMuonji }>apie kae skar>nikowi swemu kademu z u)ot»icli roz-

da- po jednym niedahi siH'bj-nym i jednym zotym, wacym po je-

dnej uncji, a w koiuu pociesza i( h wspaiuaomylnie tak, jako i( h

/buib)wa swoj pokor.
*) Rozj^rzesAcnie pokutujcych w Wielki Czwartek. Biskup

]>rzy)ywszy do kocioa i u)iawszy sic w odpow iediue a] aiata

odmawia wród cióru psalmy pokutiu', nu)dlitwy i wierszi', w któ-

rycli prosi Hoiraza pokutujcymi. a»y im jj^rzecliy odpuszczone >yy.
l*otvm Ija^iJi l^lna modlitwa rzewna o otwarcie bram owczarni dla

trzody ])ok»itu)cej. al)y Zmwicitd nie l>y pozbawiony korzyci

j<iwi Swojej, i aby dusz<' odkupione tak dro;^ cen nie l>yy duej
ofiarami czirti. Nast^'p?u(» zwracajc siy do pol<utuJMcy( h

i'oz;^^rz<'sza ich w imi .lezusa (du*vstusa ukrzyowanejro. W \'I,

\'!I i
\'

1 1 1 w i(diu Kocioa )y zwyczaj w Kzymie i we Woszecb,

e w tym dniu odprawiao siy t!*zy Msze w iyte: pierwsz w celu

jrdnania penitentów, dru^^ })odczrts wiecenia Olejów i w. Cliryz-

ma. a trzeci dla uwi^dbirnia tajc-mnicy Wieczerzy paskiej i ujcia

.Jezusa Chrystusji przed mierci.
Koció pierwotny »ai(lzo cakiem suszine Mybia ^^ ielki

('/wart''k. <lli poje Inaidii poktitujcycdi. a to w tym celu aby moj^ii

uczestniczy wwi^'tych tajemnicach do uroczystoci wi(dkanocnej

j)rzywizanych. — W tym wi^»c dniu grzesznicy, którzy ukoczyli

p(dxut^' stHwali przy drzwiiicli kocicdnych, >iskui) po odmówieniu za

nicli wielu UHMllitw, nakazywa im wriije do kocioa, a to na ])ro-

»y arcii-djakona. który mu przedstawia, e to hy\ waciwy czas

siski i e suszn je-t rzecz, a)y voció pizyj z)kane owieczki
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ministrowaiiia Sakramentu ostatniego Namaszczenia, olej

Chrztu i bierzmowania (Cbrisma.) Podczas tej ceremonji o-

tacza Biskupa dwunastu kapanów ubranych w alby lub

kome dla przypomnienia dwunastu Apostoów; oprócz te-

go znajduje si przy nim siedmiu Djakonów i tylu Sub-

djakonów ubranych w kcmie, z których niektórzy nios

naczynia obejmujce oliw do powicenia.
wicenie olejów rozpoczyna si po tych sowach Mszy

witej: ..Per quem haec omnia semjjer bona Greas,.^ odby-

wa si sposobem nastpujcym: Po odezwie Archidjakona

proszcego biskupa aby powici oliw dla chorych, Bi-

sku}) odmawia exorcyzm nad naczyniem j obejmujcym i

blaga Boga, aby zesa z wysokoci niebios swego boskiego

Ducha dla uplodnienia oliwy, udzielaniajej mocy do wzma-

cniania ciaa i uwitobliwienia duszy, uspakajania boleci,

leczenia chorób wszelakich, tak duchownych jako i ciele-

snych. Nastpnie odprawia dalej Msz wit a po komu-

nji dwunastu kapanów, djakoni i subdjakoni udaj si

procesjonalnie po olej katechumenów i chryzmo i przyno-

sz takowe z okazaoci piewajc przeznaczone wiersze.

Biskup wici najprzód balsam odmawiajc dwie modlitwy,

w tyinc^ czasio, w którym pomnaa swojj^ trzod przoz nowo-o-

chrzczonyci. Biskup przomawiadonich o miosierdziu Boym i po-

prawie, jjikf^ powiruii oUazar w swym ^^ciu, zo)owizywa ich za-

razem i\i) podniesienia lki na znak tej ohietniey.

Nakoniec przyehylaj;_ic si(j do proby wiernych i przekonany o

icli nawróceniu, dawa im uroczyste rozj^rzeszenie. Wtedy oni <ro-

lili brody, zd(^jmowali odzienia pokutne i wst})owali w spoeczno
innych wiernych. Z powoihi te<(o rozgrzeszenia pokutników na-

zwano take \N'ielki Czwjirtek, ('zv<iril!riH tazgmo^zulin,»it . 'I'o roz-

^/rzeszenie pows/ecbru'. któie si jeszcze dzisiaj udziehi, /rednI\o\\a-

o si wediirj zamiarów Kocioa (h) prostej cei"emonji. która nie

nni, juk niejrdy, mocy i dziaalnoci saki-anieitahiej, a gadzi tylko

grzechy powszednie wecUujr usposobienia pi/\ jniujj^ice^o (ex opeic

operantis) i usposaiia ijo prawdziwej skruehy tych, którzy pope-
nili j^rzechy miertelne, by pozyska juzcbar/niii' w Snkraniencic

i'okuy.
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miesza potyni na patenie balsam z czstk oliwy, z ezeg(3

ma si utworzy \v. cliryzinr). 'l\'liiiie trzykrotnie w naczy-

nie oliwy, czego równie dopeniaj asystujcy Kapani,
przez co wyraaj e Ducli w. l^^dzie udzielony tym, kttSrzy

ni bil namaszczeni, tak jak Jezus Chrystus udzieli Go
swoim Apostoom tchnwszy na nicli. Wtedy Biskup j)ie-

wa wspania Prefacj, wlewa :)alsim poprzednio z oliw
zmit^^szany mchyi*-: ,,01)y ta mieszanina staa si dla tycli,

kt(')rzy ni )d namaszczeni, rodkiem i)rzebaczenia i r<'>-

dem wieczuei^o zbawienia.'' Balsam l^owiem, który w cie-

le umierza boleci i i)r/.ywraca siy, oznacza, e przez Sakra*

menta stajemy si miymi Bogu, jako mia wo Jezusa

Clirystusa, ])oniewa miy zapacli jest jednym z tIów uiej-

szycli przymi()t(nv l)alsamu; oznacza on nadto, zemyzacio*

wujc rodki ziawitMiia ustanowiont^ ])rzez Zbawiciela, za-

)(^zpieczamy zarazem dusz od zej)sucia grzecliowego, podo-

bnie jako )a'^am suy do zal^alsamowania cia zmarlycli i

()clii"onienia icli ofl zgnilizny. I^iskup przyklka nastpnie

do trzeciego razu, i tyle razy wymawia z uszanowaniem so-

wa: ,, Ave sanctum Clirysma'' (pozdrawiam ci w. ciryz-

inn."^) Potym cauje urn czvli naczynie, \v którym sie to

cliiyzmo znajduje, a d\yunastu kapanów to sam za Bisku-

pem jeden po di-u^'iin powtarzaj. Biskuj) nastj)nie pra-

wie w Un\ sam sj)()S(')l) p()vyica olej kat(H;liumen(')>y . Poj-

niiijeeie moi j )rzyjaciele, e pozdrawiajc w. cliryzmo i

olej kat<M'liumen(')\v, pozdrawiaj samego Boga, jako sj)ra-

wc i szafarza wszelkici (lol)rodziejstw. To j)()zdrowienie

jest )ardzo wacJwe do wyraenia radoci clirz(i(^ijastw^a,

ze B('>g ustanawiajc Sakrame.nta w sprawo^yaniu icli uy
oliw y, przez kt(')r zostajt^my uwolideni od grzecluny na-

szyci) i u1wierdz(Mii w cnocie. Po dopenionym j)owice»

ni u l)iskup zahica rozdziela w. olej(3 na wszystkie kodo-

*) Od })iti'<(<) \vi<'lxn tt> |tr/\ lx](.'k:iiiie i pozdniw i:ini(»: .,Ayc Jsan-

ctimi (hri^Mia— Avc .sanctiun Oleum" — >yy jn w uyciu.
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y djecezji, które su do dopenienia Sakramentów przez

rok nastpny.

Gdybycie si zax3ytali: ,,Dla czego wybrano Wielki

Czwartek na to powicenie?'^ odpowiedziabym, e w pier*

wszycli wiekaci Kocioa zazwyczaj chrzczono kateciume-

nów w Wielk Sobot, a poniewa oni odbierali w tym
dniu jein33ze3ai8 i Sakrament Bierzmowania, do udziel-

nia którego w. oleje s potrzebne, i gdy to powicenie
nie mogoby si odby odpowiednio w Wielki Pitek prze*

to uyto na ten cel dzie Wielkiego Czwartku. Susznie

wnosi mona, e te ceremonje, które ju byy w uyciu
za czasów Grzegorza Wielkiego w wikszej przynajmniej

czci, wywodz swój pocztek z czasów apostolskich.

Szymon. Chciabym by obecnym przy tak wielkiej

i wzniosej ceremonji. Bardzo mao z nas widziao tylu

kapanów razem zgromadzonych. A jaki to musi )y
rozrzewniajcy w^idok, Ojca witego umywajcego nogi

ubogim kapanom i dajcego z siebie tak pikny przy*

kad pokory.

Proboszcz. Jeeli nie moemy si znajdowa na

tych piknych uroczystociach, moemy przynajmniej jak-

kolwiek nieobecni, naladowa te przykady jakie nam
daje Zbawiciel umywajc nogi Aj)ostooni, i tyle innych

o których wspomina w. Ewangielja. Przebaczajcie swo-

im nieprzyjacioom urazy, jakie wam wyrzdzili, bo P.

Jezus umywa nogi nawet Swemu zdrajcy Judaszowi:

zadawajcie gwat samym sobie, abycie si z nimi ])ojedna-

li, ))omim(') róuycli j)()zorów, dla których ze skonnoci
wasze powstrzymuj was od tego zbawiennego ziuniaru;

nie unocie si gniewem, je(^li l)lini wasz uraz lub jak
ma krzywd wam wyrzdzi, wywiadczajcie d()})rodzi(\j-

Htwa biednym, ale nie rzucajcie im jamuny z j)()gard i

niecJitnie; pokaei*^ i owszem mio i uj)rzejm() wzgl-
dem tych najukochaszych Jezusa Chrystusa. ])odejmujcie

ich w ducliu Zl)awici(ila tak, Jakbycie ])yli ich sugami;
a tym KpoHob(nn dopenicie j>okory, która sie stanic dla
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was zjisliii^nijac. a (ll;i iimycli uyteczn.")

Szymon. H(')gby to dal ksie Proboszczu, abymy
poszli wszyscy za clo])ryii)i radami, jakie iiain udzielasz.

Poniewa ju jest za p(')ii<>, i)rzeto obawiam si, abym Ci

nie zrobii przykroci nowymi zapytaniami, .buliiak dla

uzu|)enienia nauki (» Wielkim Czwartku racz nan) jeszcze

})rzed n^zstanicm si z nand, wytlomaczy dlaczego undesz-

czaj Najw. Sakrament w iunym otarzu i dla czego ob-

naaj otarze?

Proboszcz. Poniewa w Wielki Pitek nie od])ra-

wia si najw. Ofiara, przeto w Wielki Czwartek koUNe-

kjiije dwie liostje, z kt(')rych jedna zachowuje si i suy
do komunji kapana w didu nastpnym. ^•') Lecz nii^ prze-

chowuj Najw. Sakramentu w przy])ytkii wielkiego olta-

iza, ale go przenosz albo do l)()cznego ctarza, albo do

innego na ten cel obranego miejsca, okrywaj takowy

zason i p )Zostawiaj tam do uwielbienia i uczczenia

wicinycli; miejsce to zowie si u nas pbniic — odbywa
si to, aby przypomnie, e P. Jezus by z porodka Swoich

wyrwanym przez mier, jak /a nich chcia podj. Lud
])()b()ny nie auje krok(')w do koeioa dla podzikowania
/a niewysowion ask Zbawicielowi j)ragncemu cier])ie

i umrze dla zaradzenia naszej ndzy duchowej i dla

l)rzebagania I^oga za nasze grzechy, kt(')re si wiele

przyczyniy do ):)lesnej Mki Jezusa Chrystusa. Dzi
kuj r(')wniez Z)awicitdowi, kt(')ry dla uzuj)einenia ku

nam Swej mioci, ustanowi najw. Eucharystj, a przez

ten Sakram« lii uwieczni Swoj ol^ecno midzy mier-

telnymi. I dla tego te otarz, na którym )ywa zoony
Niijw. Sakrament najtroskliwiej przyozdabiaj; ponie-

*) U:inlz() to pickni'' wyraa arinskic* przysowio: Mntundat
<|ui cito (lat; nihil dat, ^\\\\ wwuwrw tanlat. — Wicie daje, kto skoro

dajo; nic nie dajt', kto si^' z datkiem oei.iL^a.

**) W Polsce po.\vi^«ca si^' jeszcze i trzecia llostja dla poniie-

szczenia jej w monstrancji przy j^rohie.
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wa za wyobraa on grób naszego Odkupiciela, nazywa-

j, (tam gdzie osobnego grobu, jak u nas w Polsce, nie

urzdzaj,) grobem witym.*) Ta za mnogo wiec
gorejcych i ozdoby bogate, a nadewszystko Bóg-Czo-
wiek, który si udzieli ludziom dla poczenia si z nimi

w sposób najcilejszy, stanowi ten grób, grobem pra

wdziwie wsx3aniaym, jak to wyranie przepowiedzia pro-

*) Piwnica i grób wity. Wice-hrabia Walsz ubolewa nad

brakiem jednozgodiioci w róaych kocioach, co do ozdabiania ka-

plicy albo otarza, w którym podczas tych dwóch dni bywa skada-

na najwitsza Hostja. W niektórych miastach, mówi on, ubiera-

j otarz aobnie jak grób, gdy tymczasem w innych ozdabiaj go

kwiatami, wiecami, tak jak otarze Boego Ciaa. Mówi to z nie-

jakjj obaw; mniemam atoli, e jednozgodnoc daleko lepiej przysta-

aby tej uroczystoci, anieli rozmaito w ubieraniu na ten cel ota-

rzy, która jest poniekd rac; jeli bowiem myl tego obrzdu
jest przypomnienie mierci Zbawiciela, wic daleko lepiej byoby
ubiera otarz na podobiestwo grobu. Dzisiaj zwaszcza, gdzie

pragn wszystkienui nadawa pogld prawdziwie historyczny, y-
czyby naleao, aby kady koció zwaszcza wikszy i zamoniej-

szy, ubiera kaplic lu) otarz na wzór Grobu jerozolimskiego, to

jest takiego jaki by zdobyty przez Krzyaków, i jaki jeszcze dzi-

siaj si znajduje. *)

Przyczam tu opis tego witego miejsca, w tym mniemaniu,
«' pobono wiele na niej zyskaby moga, lvamien grol)owy jest

otarzem, na którym skidaj najwitsze l^ostacie okryte zason
przypomicjajc ])rzecierado. I^ampy ustawicznie gorejce przed

Gro)(!m jeroztjlimskim, a które byy^ ofiarowane przez monarchów
chrzecijaskich, nie s trudne do odkopjowania; roztaczaj one

tajemnicz<* wiato na okoo najw- llostji. 'I'am take widzicM' mo-
na kamie, na którym Anio okiyty Tiaynj i janiej(\ym u)raniem

ukaza si witym niewiastom. Ko/miaiy tego witego (irobu,

który cze wiata powoa do bioni i miljony wojowników uzbi-oil

*) (Jfiiie.>*'/c/.Miriy to j'fl\ HIC dla wiTiioci |ir/<'k;i<lii, lio w icc-lirahiii iiir /ipij

li)iHZ(>^(> /,\\y{7.,\']\\ ii»i'iai)iM ^roów Wiolko-lMjjkow.Mli, klói«'Kij, wyi^r/n.N iii,

mii.yni krajom iiic/.nanyiii zwyc/njnii, n [»i\viii('«; riaszi^ Wielko ('/\\ Mit kowj^ liifizc

Z'i j,'<liio z iiHtrojniifii) iiiJH/<'vco croliii Wnlko Pu^ikowej^o.
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n)k l/.ajasz (XI. 1'^ w."^)

Odpowiedziawszy na pierwsz cz wasz(go pyta-

nia, wspomiiiti jeszcze powiniemm o ogooceniu uUarzy

do \vvil())vcia lifo z riik iiie\vi(M*nv(Ii, nic sa tuk widUic. Gró) u^st

wyciosany w sl^ulc. ])()il())n('j do niah'j c'z\vorol)ocznej i/AL^hlu. wy-

sokoci oni stó}) i cal jeden, dliiiroci sze stóp i cal jeden, szero-

koci piytnacie stóp i dzicsii^-r cali.

A\'cliodzi si(^' do maej przestrzeni otworcMn haidzo niskim, któ-

ry U\\ /and<nirty lvainicnic ^i z teje samej skay co i (Iról): na tym

kamieniu starszyzini ydowska })o}()yhi })icczy dla zati"zymunia

>\\('j (diuiy. w ci( iiiiK li Miii( !( i. iSicktói^y k('{i(lni, któr^ysi In-

)i zati'udniu(' nhierarneni naszych kocioów zasn.nciliiy si moe,
;^dy»y wskazany ji/ez nas projekt )yl l""zyjty. i:oniewa ine mo-

glimy wtedy rozwija' corocznie zaso)ów swej w yohtani; lecz n.am

to
I
tz( konanie i ty si ni(d;aw( in jocieszyli w idzc. e tvm spt so-

lem ohznajnnlihy lud z miejscem najwitszym na caej ziemi,

z nuejseem. do której^o pustelnicy i piel<ji^i'zymi przy)ywaj z dale-

kich ki-ajó\\. w i'eszcie z miejscem, któretj^o zakonnicy wszN^stkicrh

narodów do dzi dnia pilnuj z naraeniem w asn(^o-o ycia. *)

My pizy^tajcmy chtnie na >lowa w ic( l'i-a)ieo(). Jeeli si

zastanów in.y nad tym, co ?iam liistoija kocielna wsjkmina o jMdio-

noci naszych ojców wzi^ldem (ii-ohu holskiet^o Z)awici(da: wyzna
naley. <' pow i?iinmy aowa' te^o, i najczciej teraz nie w idzi-

my je<;o podohizny w naszych kocioacli. wita Helena, matka

cesarza Konst;inte<j,<> uniesiona czci do w. (Ii-ohu kazaa wyhudo-

wae nad ;^rot. któia ohejmowaa Ciao .lezusa Clirystusa wspaniay

koció, któiy dopiero w sz<' lat ukoilczony zosta. Niect) pórucj

wita Paulina, wnuczka Scy])jonów udawaa si tam czsto dla j)o-

ilzikowania Ziaw ici( Iow i za mio«' wzj^ldem ludzi. Za kadym
razem, pisze w. llicionim (A/;/.s7. 7.J.) <-ah)waa kamie znajdujcy

si i)i-zy wnijciu. p<»tym p( Ina w iai\v i mioci, wchodzia do w !i-

trza ^froty. ^^dzie znów z uszanowaniem caowaa miejsce, w któiyFu

Ciao Chiy^tusa sj)oczywao. Za kadym razem kiedy ta wita pani

k>ii Zhawicifiu i>a /.itMiii z inii-jsca w. sprowatUoia-j.
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z wszystkich przyborów. Ten obrzd oznacza najprzód,

e od tej chwili, a do Zmartwychwstania Paua Jezusa,

nie bdzie odbywana w. Ofiara, i dla tego zdejmuj to

przystpowaa do komun ji w., rozrcylaa o grobie Zbawiciela i

mawiaa sama do siebie: ,,0 Iranie! Twój grób by nowym i nikt

w nim pochow^anym nie by; niestety, oto ja teraz przygotowuj Ci

grób w moim sercu, ale ten grób jest stary, i niegodny Ciebie,

bardzo czsto grzech w nim przechowywaam, i podania nieuczci-

we tam przebyway. O mój Jezu! przybd i oczy grzeszne ser-

ce moje, i przekszta je na grób nowy, by si sta godnym przy-

bytkiem Twojego Najwitszego Ciaa. '^

Cokolwiekb3'my czynili, serce nasze nie przestanie by grobem,

w którym I*an Jezus raczy spoczywa; uczymy go wic przynaj-

mniej grobem nowym, wyniszczajc w nim grzech i wszelkie przy-

wizanie do dóbr znikomych tego ywota.

*) Wielki Czwartek, który w. Chryzostom zowie WielJiim

pt(d}jiit dniem^ a który we Wschodnim Kociele nosi nazwisko

iJiiia tajemnic^ oprócz ustanowienia kapastwa wyraonego przez

powicenie w. chryzma i umywanie nóg, przypomina nam prze-

dewszystkim ustanowienie najwitszej Eiicharystji i wanie ob-

cliód tej uroczystoci jest gównym przedmiotem wita AYielkiego

Czwartku. A skoro l*an Jezus zaleci uczniom ponawianie jej na

pumii^tk S\voj{], mona przeto twierdzi, e poczjjtek tej uroczy-

stoci pochodzi od Apostoów. Aby godnie ol)chodzi t tajemnic,

która jest arcydzieh^m boskiej mioci i zbiorem wszystkich ask
nic)ieskich, poniewa oijejmujc; samego ask Sprawc, Koció
przerywa ao) w jakiej by p<>gJ'}iony i oddaje si radoci ducho-

wnej. odpowi('(hii('j tak wielkiciim (l())r()dziejstwu. y^ znak wic
tej radoci piewa si wyjj^itkowo we Mszy Wielko- (czwartkowej

pierii(^ anielskie (r/ofiti iu r.rrrUis Iha. Od pierwszych wieków

Kocioa uroczysto ta bya obow JM/kow i zagodzono nawet post*

cisy z powodu wielkiej te^^o (hiia uioczystoci. .lu/za czasów

w. .\ugustyna {Aur/. ,/,. / /,s\ ,i,l Janudr. c. 17.) byo w uyciu,

e w.szyscy wi<!rni w tym dniu komuuikowuli si; ci którzy pocili,

przyjmowali Koinuiijjj dopiero w iec/oreni. ei /m, którzy |i)oci
1-j
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wszystko, co si znajdowao na otarzu, jako rzeczy niepo-

trzebne. Gównie za chcemy tym obrzdem wyrazi nasz

gboki smutek z powodu mierci boskiego Syna. Ten, kto

nil' inu^^li. przyjmowali ju rano. Locz w póiiiojszym czasie Koció
majc na uwadze, e uroczysty (Izieil ustanowienia najwi<^*tszej

Eucharystji z))ytnie siy jednoczy z (lni<'m powiconym pamitce

zdradliwej^-o })ochwycenia Z})awiciela na iiiere, poczytywa za rzecz

waciw przeniesienia oso)liwej pamitlvi Najw. Sakramentu na

Czwartek po oktawie Zielonycli witek, jak to powiemy w swoim

miejscu: a sohór Trydencki w r. ir,41), zniy ANielki (^zwartek do

wit dru<;i('^() rzcilu. zalecajc t^o tylko |)obonoci wiernych. Ko-

ció jednak nie i)rzestaje i w tym dniu uwielbia w na)oestwie

najw. lOucliarystj. Skada on dzi^'kczynicnia »)ezusowi ('hrystu-

sowi za deii^o mio dla ludzi, i od])rawia Mszy \v. z tak wielk o-

kazaoci, na jiil^ tylko dozwala jednoczesne wsponniienie boleci

i Myki Zbawiciela. Nie udziela sic w tym dniu ucisku pokoju, jak

sic to czyni zwyko w iiniycli Mszach uioczystycli, a to dla wstrc-

tu zdi*adzieckie<^o ]K)caunku »Iu(lasza. »Ic/.cli za wszyscy kapani,

\N NJwszy ccle)i-ansa. nic odprawiaj w tym didu Mszy w. to by-

najmniej nie pochodzi z tytuu aoby i snuitku. jak to sie dzieje

w Wielki Pitek i w Wielk Sobot; ale, aby tym dokadniej na-

ladowa' W icczeiz. w któi'ej Jezus (ylirystus ustanawiajc najw.

l]ucliaiy>(j dopidni po laz pierwszy obowizku Ofiarniku. we-

dui;- poi*zdku Melchizedecha i sam jeden wycznie celebi-oua.

Z powodu wielkiej tajenuiicy teufo dnia witej^o powinnimy si

wedluj^ zamiarów Kocioa znajdowa na Mszy w., jako w roczni-

c dej n^t!in<)wienia z ca pobonoci i postiuiowieniem szczeiym

asystowania jej na przyszo, z daleko wikszym ni dotd nabo-

estwem. l*owinnimy jeszcze podzikowa Z)awicielowi. e nie

popi/estajc na jednorazowej ofierze za j^rzecliy nasze na krzyu,

chcia si ])owica codziennie na naszych otarzach, ))rzez rce

Swoich kapanów, zlewajc na nas wszystkie korzyci i zasu<^i ze

Swej kiwawcj krzyowej ofiary. Nareszcie, powinnimy Mu zo-

y tysiczne dziki, za to, e ustanawiajc Najw. Sakrnnu^nt,

]K)czy si z nami a do skoczenia wieków zasilajc dusz nasz
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jest dotknity wielkim alem, zapomina o rzeczach najpo-

trzebniejszych, nie zwaa na to, co go otacza, i nie zajmu-

je si uporzdkowaniem np. swego domu lub odzienia. Ob-

naenie otarzy oznacza nadto P. Jezusa podobnie ogooco-

nego ze Swego odzienia; dla tego kapan przystpujcy do

tej cermonji odmawia psalm 21, obejmujcy te prorocze

sowa: ,, Podzielili pomidzy siebie odzienie moje, a o

szat moj los rzucili. " — Obnaenie otarzy oznacza wre-

szcie strat, jak boski Zbawiciel poniós z zewntrznie

widzialnej chway swego Bóstwa w czasie Mki, wedug
tych sów proroka: ,,Nie znaleziono w Nim ani pikno-
ci ani blasku." (Ps, LIII.*) Wyobraa ono jeszcze zaso-

wasnym Ciaem i wasn'^ SvvoJQ, Krm, przenajwitsz,. Ubolewaj-

my wreszcie nad naduyciami, jakich dopucilimy si przystpu-

i'4C do Komunji bez naleytego usposobienia, z oziboci, z malij

wiar i pragnieniem. Kiedy wic odwiedzacie Jego przybytek, al-

bo kiedy odbywacie Stacje drogi krzyowej,. bardzo dobrze postjjpi-

cie przepraszajc publicznie Chrystusa Pana za tyle poniesionych

przez Niego zniewag zadanych Mu w czasie mki przez lud ydo-

wski, przez arcykapana Kaifasza, przez Piata i Heroda, przez u-

cieczk Apostoów, a nadewszystko za tyle blunierstw, jakie Mu
wyrzdzaj w witej Kucharystji chrzecijanie bezboni, wito-
kradzcy lub kacerze.

Autor Niemiec, i tomacz l^^rancuz, nic znali urzdzenia na-

szego Grobu Wielko-l^itkowego, opisuj tu obrzdek zagraniczny,

gdzie nasza tak zwana J*lvmica urzdzenie (Jrobu paskiego zast-

puje. — Bo te rzeczywicie Piwnica nasza jest sym)olem wizie-

nia, w którym Pan .Jezus noc z \Vielki<»go Czwartku na Wielki

l*itek przepdzi— a wirrni staraj si to Jego osamotnienii' swo-

im pomnym cziiwani(;ryi i i)iewaniem (lorzkich alów, yowetowae.

*) Portret Zbawiciela. Oi)is 'lego Osoby taki, jakim nam (Jo

staroytnor j)rze(iowaa najautcntycznic^jszy tutaj zamieszczamy

KNirt^ph. Cn/fi.rt. /, /. r, f) i SamTuii Jisf. fam. siii-r. r. 17. p.

^H7 *''7.) Mia twarz bardzo pikn, j^dri /y<i}i; wzrost wicej ni
redni; wosy ciemno- blon<l, rii«^ )anly.o gste i nieco zwijane
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n kociohi Jerozolimskit^go, kt(')ra si rozd.Mrla w cli wili

Jego zgonu i opuszczenia przez uczni(Av. Nadmieni tu w y-

])a(la, e rozdarcie tej zasony od wierzclm a do dohi, hy-

}o syniholeni Starego Testamentu.

JedtMi z obecnycli zapyta jeszcze, dlaczego nie o l[)ra-

wiaj Mszy w. w Wielki Pitek — ale ])roboszcz odpowie-

dzia: ,, Rozmylajmy a do jutra prztnlmiot dzisiejszej iia-

Hzej rozmowy, ahyiny rzeteln odnieli z niej korzy/' —
,,Amt'7r' i)owt()rzyli wszyscy wieniacy, a Proboszcz opu-

Bzczajc zgromadzenie, wyrzek: ,, Niech bidzie pochwalony

Jezus Chrystus." ,,Na wieki wiek()w. Amen.*"

w |)i(M-ci('ni(\ )rwi czarne, nieco iikowiitc: z oczu ywydi, oliw ko-

watycli ti'yskalii pi^awdziwa at^odno; nos (Uui;m: /aiost )i()(ly

)l<)n(l. miernej dugoci; wosy dosy du^io. których siy adiu' no-

yce, ani adna ludzka rka ni(^ dotkna wyj;pvszy Xaiwi(.'tsz(\j

Paiuiy w .lego dziecistwie; mia szyjy nieco zgiyt?^ tak. e ]iosta-

w a Jego ine )ya ani z)yt sztywni} ani wyszukan; c(ua l(d<ko ó-
tawa; twarz ani ok faula, ani koczasta. ah' podoma do twarzy .Iej»()

Matki, nieco poduna i mile za)arwi()na. l*owaga, rozti*opnoe,

sodycz, spokój, ja.inay w caym ilasku. Sowem, hy nader po-

d())ny do Swej Najwitszej i )oslx-i(\j ^hltki.
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ROZMO^^T^ IV

Wielki Pitek i Wielka Sobota.

Wielki Pii^tek, Jego nazwa, naboeilstwo Wielko-pi^tkowe, pie-

wanie Pasji, modlitwy kapaskie, odkr^^cie i uczczenie Krzya.

Msza zwana Praesanctificata.^— vSobota Wielka, wicenie nowego

ognia, l^ascha, wicenie wody chrzcielnej, chrzest Katechume-

nów. — ^fsza Wielko-sobotaia.

Proboszcz przypatrujc si ze swego mieszkania miej-

scu, w którym si odbywaiy zgromadzenia, spostrzeg z nie-

ma pociccli, e nastpnego wieczora (bya to bowiem
Niedziela) liczba wielka suchaczy czekaa jego przybycia,

i wyprowadzi ztd wziiiosek, e z coraz wiksz przyjemno-

ci X)rzybywali sucia jego rozmów o ceremonjacb reli-

gijnych. A chocia utrudzony by zajciami swych niedziel-

nycli obowizków, nie dozwoli jednak dugo czeka na

Hiel>ie, i w kilka chwil Pasterz okaza si wród swojej o-

wczarni. Wielka liczba gosów powitaa go pozdrowieniem:

iNiech bdzie pochvvalony , a proboszcz na8ti)nymi

odezwa si sowy:
Moi kochani przyjaciele,' kiedycie si dzi tak wcze-

nie i tak liczni(; z(d)ra]i, ni(5 (diciaem si i ja ()j)ónia

7 nifdni przy)y(!ieiii. i dlatego [)rzybylem wczeniej], 1)0

niani bardzo wieb; waznycdi rzeczy do wyjanienia. Nic ocb

powiedziab^m jcszcz<i na /.ai)ytani(^ uczynioin^ na ostnlnini

|)osb!dz(;niu, gdy ninif^niani, n b*j)i(ij bodzie pi"/.oc]i()<lzi('

porzdki(!ni (M*r<'iii(>nj«; Wicdkiogo 'J^ygodnia, a tym sj)()So-

b(»ni oflpowifMii t<*/. ii;i py;nii(* w koTicu popiz<',dni('.j rozmo-

wy mi z;idano.
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Szymon. Ksie Proboszczu, nazwanie: Wielki Pi*

tek dzi uywane, zdaje mi si atwe do zrozumienia gdy

ni nad tym, co ju raczye poprzednio powiedzie zastano-

wi; wszelako gdy zgomadzenie dzi jest dah^ko liczniejsze

ni wczoraj, upraszani by nam raczy jeszcze cu o tym |)0-

wtórzy.

Proboszcz. Bardzo chtnie mój Szymonie. Ten dzie
jest wyjtkowo nadzwyczaj witym, poniewa w inm wi-
ty nad witymy odda si na ofiar dla wykupienia nas

z niewoli szatana, dla naszego uwicenia i otwor/eida nam
nieba. Jednak Pan Jezus przez mier nwoj nie chcia nas

pozbawi wolnoci, wic te i od naszego ws[)ódzi; jnia

z ask Z)awiciela zaley nasze uwitobliwienie i wprowa-

dzenie w czyn sów Apostoa: ,, Kupieni jestecie zapat
wielk; chwalcie i nocie Boga w ciele waszym," to jest,

staii(e si Mu podobnymi; (/ Cor. VI, 20) jct-li wic cie-

szycie si z tego, e B(')g raczy wyd;' wasnego Syna za

wasz okup, ])amitajcie spenia ui)onnnenie apostolskie,

okazujc; Bogu wdziczno yciem cnotliwym i witobli-

wym. I to wanie powinnicie uskuteczni.

Tu odezwali si prawie wszyscy: Z caego serca bdzie-

my si starali o dopc^nicnie tego.

Przy Boskitij pomocy, doda Szymon.

Tak jest, kochani ])rzyjaciele, odrzek czcigodny Pa-

sterz, B(')g nam dopomoe, l)ezwt[)ienia, jeeli tylko szcze-

rze t(igo za|)ragni<'my. Zn;szt masz suszno Szymonie;

my tylko moemy j)okada w samym Bogu nasze zaufanie,

nigdy samym s<)l)ie ufa nie powinnimy kitidy idzie o wy-

konanie czego dobrego. ,, Jeli Pan nie zbuduje domu,
])r(')no pracowali, kt()rzy go buduj" — m()wi ])salmista

(/V CXXVL I.)

Szymon. Ksie Proboszczu! Wiele si tu pyta na-

suwa rozwaajc liczne ceremonje Wielko-pitkowe: lecz

poniewa nie mog ich o])j pamici, racz przeto zaradzi

tej mojej nieudolnoci.

Proboszcz. Zacznijmy tylko, a pytania same si na-
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strcz. I tak: Kapan przybywszy przed Otarz pada obli-

czem na ziemi, dla upokorzenia si przed Zbawicielem,

który si sam upokorzy a do mierci, a mierci krzyowej;

wyraa on przez to bole caego chrzecijastwa rozwaa-

jc mk i mier Odkupiciela ludzi. Zostajc w takiej po-

stawie przez kilka minut, wstaje, zblia si do otarza i od-

czytuje wyjtki z proroka Ozeasza. ( VI, 1—6) w których

znajdujemy te sowa: ,,W utrapieniu swym rano wstan
do mnie mówic: Pójdcie, a nawróiny si do Pana; bo On
pojma i uleczy nas: ubije, a uzdrowi nas, oywi nas po

dwu dniu; trzeciego dnia wzbudzi nas, i y bdziem pized

obliczem Jego." Tycb sów zastosowanych do Mesyasza u-

ywa Koció dla naszej pociechy, nie chcc nas bowiem u-

stawiczn przeraa boleci i bez nadziei pozostawi, przed-

stawia nam obok Mki Zbawiciela, Jego przysze Zmar-
twychwstanie. Kady chrzecijanin, na którego Bóg zsya
cierpienie, powinien stosowa do siebie te sowa proroka,

poniewa Bóg dowiadczajc nas utrapieniami ma na celu

nasze dobro ju to w tym yciu, ju to, a gównie, w yciu
przyszym. Nastpnie prosi Boga kapan aby raczy utra-

])ienia nasze obróci na korzy zbawienn naszej duszy,

jak to uczyni z nawróconym otrem, i aby nas zachowa
od losu Judasza, dla którego cierpienia.stay si przekle-

stwein; prosi potym Boga, aby nas oczyci z grzechu i u-

<lzieli nam aski do zmartwycliwstania duchowego. Odczy-

tuje? nastpnie? wyjtki z Ksigi Exodus, {XII, I— IJe)

w których j(?st mowa, jakim Sf)0S()beni ydzi zabijali i jedli

l)araiika wielkanocnego, co byo figur mierci )oskiego

l')Mranka: w kocu dla wykazania jako si ta figura urze-

czywistnia, odczytuje jciszczc? sjjosób ofiarowania l^aranka

wielkanocnego now(;go pr/ymi(irza; a to wanie odhywasi
w piewaniu mki Pana J(;zusa wcidug Kwangi(?Iji w. Jana.

Szymon. Je/.(*li mi pami nic; myli, zdaj(^ mi si,

e kilkakrotni*^ odpii^wuj lub czytajjj, mk Zhawicic^la

w czasie; Wi(dki<;go 'I'ygodnia.

Proboszcz. Tak J(^^1, cztery razy; to j(;s1: w Ni(;(izie-
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I<^ piiliiiowu, we Wtorek, rod, i w Wielki Pitek, a za

kadym razem \Vi'(lliig inne^^o Ewangielisty, a tak ci wi^zy-

sc*y E\vangieli(*i zawiadczaj^, ile Syn boski ucierpia z mi-

oci ku nam.

Szymon. Dla czego kapan klka w cztisie odczyty-

wania Pasji^

Proboszcz. Przyklka wtedy, kiedy Kwani^iclista

wsponuna chwil mierci Zbawiciela. Jest to oznaka smu-

tku i pokory; lva[)lau i)rai^*nie tym obrzdem podzikowa*
Bogu w imieniu \vszystkicli przytomnych, 'e nas odkn])i1

mierci Syna swojego. Po skoczonej Pasji Ka})]an pro-

si o [)omyluo Kocioa k;itolickiego, n odli si za I^apiea,

Biskup(')W i ca liierarchj prawdziwego Kocioa, w szcze-

gólnoci za za Monarcliów clirzecijaskicli, za kat(*cliume-

n(')W i do Clirztu ])rzyg()towanycli. Ciocia l)()wiem u nas

dzieci wszystkie odbieraj Chrzest bezporednio po urodzcs

niu; znajduje si przecie wiele krajów, w kt )rych pi-.icu-

j nad nawr()ceniem [)()gan i clirzc wielu dorosych. I\a-

plan nastpnie prosi Boga o odwrck-eiiie klsk wojny, ])o-

wietrza, chorób, anadewszystko ])dów^, prosi o])omyIno
dla podróujcych, o uwolnienie wMniów, o uzdrowienie

chorych: iiakoniec czyni wzmiank o hiu-etykfudi i odszcze-

pituicach, a to wtym cehi, a])y B(')g raczy otworzy o(7.y i

przywde ich do poznania prawdy, dozwalajc im wnijcia

do Kocioa Jezusa Chrystusa.

Szymon, przy kadej z ty( h modlitw cidebrujcy

przyklka, a syszaem m(')wicyc lu e niedopenia tego

w czasie modlitwy za ydf')\v. Pacz nam to ksie prol)osz-

c/n objani.

Proboszcz. Kapan przyklka przy kadej modli-

twie, kt(')re nazywaj modlitwami y?'orzf/Mt,fn' i\\h(> hap^dh-

akiini dla oznaczenia arliwoci i usilnego l)]agania. Zach-
ca równie ])rzyt()mny( h do ngic-ia kolan piewajc: Fh'c-

tamusgenua. (u])adajmy na kolaiui) nakazuje potym jk)-

dnie yi piewajc: Levate (podniecie si.) Ale i)o modli-

twie^ za yd(')w. co z urirowiskieTn przyklkali ])rz(ul Jezu-
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sem i zabili Syr.a Be -go kapan nie przyklka, dla ozna-

czenia wstrtu, jaki wyradza bogobójstwo, a którego ten

naród wiaroomny si dopuci, jak niemniej i owyci szy-

derczych przyklkiwa przed Panem Jezusem. ^)

Wreszcie, w tym dniu Koció katolicki baga gono
i publicznie za wszystkicli ludzi yjcych na ziemi, nie

wyjmujc ydów i p< gan, poniewa w tym dniu Zbawiciel

umar za wszystkich ludzi bez wyjtku, obejmujc wszy-

stkich jedn wspóln mioci.
Tomasz. A wic Koció katolicki modli si i za

*) Amnestja czyW uwolnienie winiów w czasie Wielkiego

Tygodnia. Czyn ten jest bardzo zg-odny z duchem Kocioa, przez

który niektórzy katoliccy Monarchowie uwahiiajg, wielu zbrodnia-

rzy w dniu Wielko-pi^tkov/yin. Nie mona wybra do tego aktu

miosierdzia stosowniejszego dnia nad ten, w którym sam Bóg-Czo-

wiek prosi przedwieczngo Ojca za swymi mordercami, i ogosi

tym sposobem ogólne przebaczenie dla rodu ludzkiego. Odbywao
si to do osatnich czasów w Neapolu, i to w sposób nastpujsjcy.

W Wielki I*ij^tek król znajdowa si na naboestwie w swojej ka-

plicy: w czasie kiedy P>iskup caowa krzy, marszaek dworu kró-

h^wskiego pocaowawszy krzy, skada u stóp tego na tacy srebr-

nej wyroki królewskie uwalniajj^ce z)rodniarzy. l'otym prokurator

przy sj^dzie kryminalnym odbiera wyroki, a ucaowawszy krzy
()<ichodzi dopenia formalnci. W roku 1848 dwudziestu siedmiu

winowajców doznao t(;j askawoci królewskiej. Zresztf], cay Wiel-

ki Tydziefi b^d uwaany za czas aski i miosierdzia. Monarchowie

chrzecijascy otwierali wizicmia w ci;^gu tych dni miosierdzia bo-

skiego, a stosuj Jjc swojj^ polityk do kocielnej, która pojednywaa

pokutujjjcych z otarzem, przebaczali zbrodniarzom i wypuszczali

ich na wolno. wity .Jan (.'hryzostoni wspomina, e, (tesaiz Teo-

(lozjusz wysya listy anin<'styjne do miast, uwulniajj^c, zl)rodniarzy

w Wielkim Tygodniu. Kaiol \'I postanowiwszy nkarar burzycieli

l)orz}j(lku, których tr/yniano w wizieniu \hh\ cisastra, nwahiia

irji jednak w cigu Wielkiego Tygodnia, jako w czasie uprzywilejo-

wanym, w którym dop(^nione zostay wielkie tajcmmice religji.

IS
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tycli, którzy nie s jego czonkami?

Proboszcz. Koc-iol modli si w t-igu crego roku

roz8ztn*zeiiie praw(lzi\vt;j wi.iry, o wykorzenienie kacer>t

w

i w <)g(')lnoc'i za wszystkifli ludzi, kt(')rzy do niego nie nale-

, a to w tym celu, aby B()g raczy wznieci przed ich o-

czyma jwiatlo Ewangielji i })rzygotow'r icli do zbawienia

wiecznego; a ztd wypada, e ci, którzy nie s katolikami

a nawet i clirzecijanann. nigdy nie s wyczani od jego

modlitw; dzi atoli Koci(') o iiicli imiennie wspc mina w na-

botMistwie publicznym i uroczystym; jest to zaszczyt, któ-

1 y pizystoi samym katolikom })rawowiernym, poniewa
Wt)g(')le zabronione jest modli s c [)ublicznie za wyczo-
nycli z kocioa, czyli t kskomuiiikowan) ( li.

Tomasz. A wit^c K()ci(') katolicki mniema rzeczy-

wi('ie, e wycznie sami katolicy mog otizyma nit bo?

Proboszcz. H.ic/c na ducha jak ego przyniose z o-

l)'V('li kraj;')w i tvvoje d^.iioci, jakie kilkakDtnie objawi-

e; si)odziewat^m si wczeniej Inb p(')iiiej taki(»go od cie-

bi(^ zapytinia. K()ci(') katolicki, mój przyjacielu, wierzy,

e I^m Jezus nie przyszed na zienn bez potrzeby, lecz e
odkupitnie r/.wnie j.ik i objawienie, jakie pizyni('^s na

zie ni, byy p )t izel>ne dla uwit())li wieina lud/i i dla ich

wiecznego zbawienia; ten wi(;, kt(')ry j)ragnie wnij do

nieba nie moe inaczej tego zamiaru osign tylko przez

Jezusa Chrystusa, nie masz bowiem ])()d nieiem innego

imienia danego ud/,i< m. w kt(')rynd)yni\ mieli by zLawie-

ni ( Dzieje Apo^f. IW U)
Gdy)y byo inaczej, wtedy moglibymy si za])yta,

da czt»go ,Jezus Cirystns zstpi na ziemi, dla czego y
n:i niej j)r/.('/, trzyrlzieci trzy ata, dla czego naucza i iiau-

(v>i r >zkav:a, a wreszcit^ dla czego podj Mk krzyowi?
Moglibymy si te zapyta, dla czego A});)stoowie i i( h

nastj)cy powii-ali si na ))( nos/enie wszelkich nie])ez})ie-

cz(»stw na ziemi i mo]7n, dla czego nie oszczdzali ycia
w ogaszaniu nauki Iki/yowanego: dla czego nasi przo-

dkowie przyjli wiar katolick i wyznawali j ponn'mo
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przeladowa i dla czego my sami jestemy chrzecijanami?

a wic sama tylko nauka Jezusa Chrystusa moe nas zbawi.

Lecz zwaaj dobrze, mój przyjacielu, e niedo jest

wierzy wogóle w Jezusa Chrystusa, albo w pewn cz
tego, co naucza; ale potrzeba przyj ca Jego nauk nic

nie dodajc, ani nic z niej nie ujmujc, ani zmieniajc,

poniewa Jezus Chrystus oznajmia, e rdecz jakowa, ale

cakowita Jego prawdziwa nauka, moe nam zbawienie wy-

jedna. Ale jakime sposobem znale t prawdziw nau-

k Zbawiciela, która nas jedynie zbawi moe? Z jednej

strony, widzimy mnóstwo sekt, z których kada usiuje

wmówi, e ogasza prawdziw nauk Jezusa Chrystusa.

Najczciej wygaszaj i podaj za nauk Pana Jezusa

twierdzenia najsprzeczniejsze (''*z których, gdy jedno jest

X>rawdziwe, drugie musi koniecznie by faszem, *) a roz-

maici czonkowie nalecy nawet do jednej i teje samej

sekty nie zgadzaj si pomidzy sob, ("^co naprzykad je-

den pastor twierdzi, to drugi ma pene prawo, zaprzeczy. *)

Jeeli im mówimy, e sekta ich jest now równie jak ich

nauka, i nie trwa wicej jak kilka wieków, owiadczaj,
e ich nauka jest prawdziw, i e tylko przez jaki czas

zagina. Lecz nie moe by dwadziecia nauk Jezusa

Chrystusa prawdziwych, któreby byy z sob sprzeczne;

rzecz ta jest zupenie jasna i mówi sama za sob. Prawdzi-

wa wiara tym bardziej nie moga zagin j^rzez pewien

przecig czasu poniewa sam Odkupitnel przyrzek Ko-

cioowi Ducha ])rawfiy dhi zachowania w nim drogocen-

nego skadu wi;iry, ])rzyrzek mu ])()zosta z nim po v\szf/st'

/e dni i\t do skoui^zeiiia wi(;k(')w. \Vr(;szc;ie, przyi)uciwszy,

f* f)rawr]7j wa nauka zagina przez jciwien upyw c/asu wi-
'•ej lub mniej dugi, gdzi(^ j wic nawatoi-owie odszukali?

J kto nas ui>»nvni, który z nich j(^st rzeczywicie ])osi;ida-

<-zein prawflziwrj wiary. \Vidzi(n(^ zatym, (^ t drog
niepodobna doj'- {\i) piY.ckonania nspakajajjjcego w spra-

wi*' najwaniej>z(\j, jaka tylko istnie' moe. Jeeli po ych
uwagach zvvn')cimy si do Kocioa kaloickiego, len ode-
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zwie si do nas w te sowa: moi biskupi pochodz bez

przerwy od sainycli Apostoów; wszdzie gdzie tylko znaj-

dziemy stolic biskupi;^, moemy }>owiedzicc' e pierwszym

Biskupem, który obj t)y albo Aposto, albo uczt-ii apo-

stolski, albcj e by {)izynajmijiej ustonowioiiy i powico-
ny ])TC7. prawego nastpc Ai>ostoów. Albowiem s>voim

Apostoom i ich nast])com powierzy] Chrystus j ra\v(Izi\v

nauk i przyrzek im Ducha witego, aby \i\ci nie wci-

sn si do tego skadu, jaki im powierzy, i aby nic nie

dodano, nic z niego nie odcito, nic nie zuiieniono. Oni

\vic zaclujw^ali cakowit i woln od wszelkiej niieszaniny

])rawd, ogoszon })rzez Jezusa Chrystusa tak dalece, e
do naszych czasów nie ulega ain uszkodzeniu, fini z^jsu-

ciu, ani znftnie, inaczej Jezus Chrystus nie byby u itM*-

nym w dotizymaniu swojej obietnicy, a co wiksza dozwo-

liby w tym ])rzy})adku. il)y ludzie nawet dobrej woli

prz(rz ])ewien })rzecig czasu nic nu>gli })czna i wynale
j)rawdziwej nauki, j.ik Sam wiatu ogosi, chocia ta jest

konieczn. Opierajc si na tym, comy powiedzieli, o-

wia<iczamy. e sama tylko prawda cakowita i autentycz-

na jest zbawienn, a t znajdujemy jedynie w Kociele

katoli( kim. Dalecy jednak jestemy od mniemaina, aby

wszyscy ci. którzy nale do Kocioa katolickiego mieli

by nieomylnie zbawieni, poniewa do tego potrzeba, aby

nadto kady katolik w swoim yciu stosowa sie do wyzna-

wniicj wiary.

Nie twierdzimy r(')wnie, aby ci wszyscy, kt(')rzy nie s
katolikami. niusi«li bv i)otepionymi. Protestant nie dla

tego jest pot|)i()ny, e jest i)rot(^stantem. Jeeli bowit^n

w dol)rej wierze pozostaje w swym l^dzie, to jest, jt^eli

nit!pod()l)n zuptdnie dla nie^go jest rzecz, aby pozna i

])rzyj wiar katolick uwaany jest przez Koció, jako

nal(»cy do jego dziatt^k, a jeeli iyje wedug tego, co u-

waa za prawdziw l)osk nauk, wtedy ma })rawo do szcz-

cia niebiskiego; jeeli jest zbawionym, to jedine dla tego,

i chce wierzy i czyni to, co prawdziwy Koció wierzy
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i czyni nakazuje, *) czyli, e naley i jest czonkiem nie-

widzialnym Kocioa katolickiego;^) a wic te sowa, któ-

re tak czsto zarzucnj Kocioowi, e jedynie w katolicyz-

mie mona by zbawionym, wyraaj: e kady obowizany
je-^t po 1 cikim grzeohem wi<^rzy i wykonywa prawdzi-

w religi, skoro to moe uczyni i czyni o tyle, o ile moe.
Tomasz. To rzecz szczególna, ja dotd mniemaem,

e Koció potpia ludzi, którzy inaczej wierz jak ka-

tolicy.

Proboszcz. Koció, zarówno jak nie potpia nie-

szczliwych obkanych, tak te nie poczytuje za wi-
tych, wszystkich katolików jedynie ze wzgldu na ich

wyznanie. Koció nie potpia nikogo osobicie, ale pot-

pia tylko bd, tak, jak potpia grzecli nie przestajc

litociwie postpowa z grzesznikiem i stara si o pozyska-

nie go Bogu.
* Jeeli Koció odmawia po mierci pogrzebu katolic-

kiego innowiercom, a nawet samobójcom i jawnogrzeszni-

kom, to nie dlat^-go, aby na nich wydawa wyrok potpie-

nia, lub utrzymywa, e oni koniecznie s potpieni; by-

najmniej. Niezbadane s wyroki Boe. Chwila ostatnia

ycia moe jest chwil, owego na krzyu wiszcego otra,

kióremu Pan Jezus tego samego dnia, nietylko kary wie-

czne odpuci, ale i karanie doczesne darowa, czyli od-

])iist zMj)eny udzieli i z Sob do raju powoa. To wszy.

stko Koció |)rzy])uszcza, a nawet tego pragnie. Nie bro-

ni te Koció dzieciom, maonkom, pizyjacioom zmare-
go, y)rywatnej za dusz jego morljitwy; a odmawia tylko

y^ublicznej, e)y tym samym l)ldu lu) zbrodni nie upowa-
nia i nie uznawa. Zreszt, Koei(') umie uszanowa ostat-

ni wol umierajcego, kt()ry umierajc tak mierci,
tym samym i)ogrze)U kMtolickiego si zrzeka. ('('))y /rc^-

Bzt na to j)r)wie(lzi(5]i diicliowni zwiei-zclmicy innych wyz-

nafi, widzc, jako si dur-liowni katoliccy w ich prawa
wdzierajif Co si za tyc/,y hezwyznanio\vc(')w i jawno-
grzesznik(')W nienawrócojiycji, 1o sdzimy, ze innowiercy
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za-^zczycajc ich poi^rzebem religijnym, saini swojej wasnej
religji witdk zniewag wyrzdzaj. Wreszcie, bezwyzna-

niowiec, 8ani()b(')jca i umierajcy a nie chccy si iiawrcSci

z])rodniarz, lub w wystpnych naogach do koca ycia
trwajcy grztsznik i gorszyciel, wiedzi;il o tym, va'. la kim

si pogrzeb katolicki o(hnawia, a tak st< suje si do nicli

aksjomat prawny: yolenti et constnticnti i on iit injniia

(('hccemu i zezwalajcemu krzywdy si nie wyrzdza. •

Tomasz. Jednak i)r()boszcz ogh sil n; m jiwikjjo

dnia, mówic o rozkizewieniu si wiary, o i;sil(.Wi iiiach,

jakie Koci(')l czyni w nawracaniu j)()gan i kacer/y. Ja za
uwaam te zabiegi za mao uyteczne, jeeli (;iii v( sraj

w swoim ])ledzie w d()l)rei wici-zc i skoro )lad taki nic w\-

stawia icli zl)awienia na niebcz[)iccz( stwo.

Proboszcz. Powiedz mi, m(')j Tomaszu, gdyby nj).

widzia kogo bdzcego pa'zez nicw iad( mo, czyliy nie

poczytywa sobie* za ol)()wizek ostrzec go o t\m i wskaza
prawdziw drog, cliocia moesz ])rzy})uszcza, e on za

to nic jest odpowitnlzialnym, i e to czyni w dobrej wie-

rzei

Tomasz. Bezwtpienia.

ProbDSZCZ. A wic poczuwasz si do obowizku,

aby (jstrzeg l)ldzcego ])o bratersku i wyprowadzi go

z uiewia(h)moci . A czyli nie widzisz, t^ Koció kato-

licki ma równie taki ol)owizek w podolmym wyj)adku^

A wic tene Koció powinien wszdzie rozszerza [)rawd,

kt(')rf\j jest ])rzech()wywaczem, ])onie\\a Zl)awicicl lozka-

zal: ..idcie i nauczajcie wszystkie narody,'' {Mffteffsz

XX\^III. l'K) i ])owinit»n wy])elnia (h)td to lozporzdze-

nie, dopokd hnizie bd potrzebowali powoania i( li <lo

wiaiy.

'I'omasz. Ju teraz wszystko uznaj, ksie Pro-

boszczu .

Szymon. Kor:?.ystalimy witde z ol)jainenia ksi-

dza Proboszcza, do kt()rv( i n.un stosobno Tomasz swym
zarzutem nastrczy. Teraz j)raguli])ymy u><ysze dal-
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sze tlomaczenie ceremonji Wielko-pitkowych. Jeeli si

nie myl, doszlimy do odkrycia krzya.

Proboszcz. Po modlitwach kapaskich celebrans

bierze kr^y okryty zason, odkrywa go stopniowo, a

zwrócony do ludu piewa po trzykro: ,,Ecce lignum cru-

cis." Oto drzewo krzya, a chór odpowiada: ,,Venite ado-

remus" przybywajcie a uwielbiajmy je. W tym samym
czasie zdejmuj zasony ze wszystkich krucyfiksów znaj-

dujcych si w kociele zakrytych od Niedzieli Pasyjnej.

To odkrycie kru^^yfiks ')w przedstawia nam chwil, w któ-

rej boski Zbawiciel by odarty ze swego odzienia, przybity

do krzya i podniesiony na publiczny ludu widok. Potym
kapan skada ukrzyowanego u stóp otarza, a zdjwszy
obuwie na znak pokory, przyklka trzykrotnie przed kru-

cyfiksem i cauje stopy Ukrzyowanego. Nastpnie wszy-

scy obecni w kociele starzy i dzieci, ubodzy i bogaci, przy-

chodz uczci drzewo Zbiwiciela. W tej ceremonji, zdaje

si jakol3ymy widzieli dziatki opakujce umierajcego
ojca i caujce z b )lesnyni uszanowaniem konajce jego

czonki. Kapan klkajcy przed krucyfiksem dcpenia te-

go, co wyrzek Aposto do Fiiipensów: ,,Na imi Jezus

nitach si wszelkie kolano ugina;" II, ](),) zdejmujc swoje

obuwie naladuje przykad Mojesza, który otrzyma roz-

kaz zdjcia obuwia, nim si przybliy do krzaku gorej-
cego.

Tomasz. Ale, jak to ksie Proboszczu, czy my
w tej cr^remonji uwielbiamy krzy, (;zy wyobraenie Ukrzy-

owanego Clirystusa?

Proboszcz. To pytanie, zdaje si by cakiem natu-

ndnym z twoj«j strony, kociiany Tomaszu. Uliocia two-

je przesdy, jakimi napeniony jeste nit^raz ju zbite zo-

Htay; bardzo je(hiak zadouolony j( sieni, 7.v mi dajesz spo-

sobno do oliJMniciija ci w tej mi(M*ze. Kacprz(M Kry-
tyni<^I zblicie si tu mr)jr dzieci i odpowiedzcie na pyta-

nie, jakie wam uczyni: (l^yii to dwaj chopcy od si<Mlmiu

do d//K»siciu lat, towarzyszcy swoim ro(i/Jc()m nn /jbj-a-
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ni u.) Powiedz mi Kacprze, czy my cze oddajemy drzewu
krzya.

Kacper. Nie, my go tylkc^ szanujemy.

Proboszcz. Ale krueyfix jeat zrobiony z drzewa ]ub

kainieiiia, jake go wic moemy szanowa^

Kacper i Krystyn. Nie tr^/anujemy tu ani lirzewa,

a -li kamienia, iiU) Jezusa Cliryj^tusa, kt(')rego nam krzy i

figura 1 1 krzyowanego przypomina.

Proboszcz. Jednak, gdy jestecie w kociele lub

w domu, u klkacie czsto przed krucyfiksem, naprzyknd
kiedy si zamieizacie modli.

Krystyn. Ja go nie czcz jakoby on by Bogiem.

Kacper. Ja modl si do samego Jezusa Clirystusa.

Proboszcz. Ale wiecie kochane dziatki, e ('irv-

slus jt\st w niebie, dlaczegó wic klkacie przed Jego wi-

zerunk em^

Krystyn. Abymy so])ie lepiej i)rzyponuiieli same-

go Chrystusa.

Proboszcz. Tak jt^st, moje dzieci, katolicy wiedz;

l)ardzo dobrze, e krucyfiks jest zrobiony z drzewa lub in-

nego inaterjau, i dlatego nie zamierzaj oni czci kawaka
drzewa, kamienia lub metaln, ale to, co jest drogim i sza-

cownym w ich (Mzach, jest to wanie obraz Ukr/yowane-
go, kt(')reg ) nam kru/yliks przypomina. C'zyli mniema i(^,

e m )'i,-ir.lia i)atrzalby obojtnie na zniewag swego por-

tret n. na zeszpecenie go biotem i wleczenie go po/^ardliwie

])() ulicach^ \i(\ bezwt[)ienia, ^!;(\\ zes/.])ecenie ])()rtretu

spada na osob w nim wyraon, a w obecnyin przypadku,

na samego monarch, (idy syn calnje ])ortret ojca i do ser-

(•ago przyci-ka, nikt gonie posdza, e on to czyni dla

])otna lii> koloiii. jakimi j)oitret jest ozdobiony, ale e t
o/nak mioci zwraca do swojego ojca. Widzimy nieraz o-

taczajcych giilandami z kwiat(')vv i o\vietlajcych posgi
znakomitych ludzi w czasie uroczystoci politycznyclj lub

innnicypalnyeh, tysice osób przypatruje si temu widoko-

wi, ale nikt nie odnosi swego uszanowania do kamieni lub

I
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metalu, z których posg jest zrobiony, lecz wszyscy maj
na myli czowieka, którego posg przedstawia. *) Tak
wic, cze, jak oddajemy wizerunkom Ukrzyowanego i

mio jak mu okazujemy, odnosi si do osoby samego

Jezusa Chrystusa i dlatego dopeniamy tej czci w Wielki

Pitek. Nie mówimy: ,,Oddaj Ci cze o wizerunku Je-

zusa Chrystusa," ale odzywamy si spoem ,, Uwielbiamy

Ci Jezu Chryste, który jeste w tym obrazie przedsta-

wiony." Przyznajcie, czy was tak nienauczano od pierw-

szych chwil waszego dziecistwa?

Wszyscy. Jest to nauka jak nam w tej mierze u-

dzielano, i nie ma prostaczka, któryby inaczej wierzy.

Proboszcz, Wszyscy katolicy s tego zdania, i ty

Tomaszu nie syszae inaczej mówicych, kiedy jeszcze

*) Krzy i Protestantyzm. Protestantyzm niszczc cze wi-
tych, wymiewajc uszanowanie ich obrazów, za godniejsz rzecz po-

cz\i:ywa miejsce ich zastpi czci znakomitych ludzi, to jest, czci

dla j)osgów synnych bohaterów, wynalazców, komedjantów, dyplo-

mat<jw, artystów i ludzi uczonych. Dalecy jestemy od potpienia u-

roczystoci politycznych i hodów oddawanych sawnym i zasuonym

miertelnikom; ale jakime sposobem usprawiedliwi brak czci dla

goda Syna Czowieczego, i usuwanie figury Jezusa Chrystusa ze zbo-

rów, Hzk<'d i doin<)\v, lub te nie uszanowanie go na grobach zmarych,

gdy tymczasem Jjosg lironzowy Lutra byszczy na placu publicznym

w^Eisleben. W krajach katolickich przeciwnie, napotykamy wszdzie

goda rftiHzego odkupienia, na szczytach wity, na grobach chrzeci-

jan, j)rzy drogach wiojskich, i przy ulicach miast; jest on znakiem go-

dnoci Papie/a, i byszczy ozdolni<' na piersiac-h niewiast chrzccija-

Kki(di, wisi jako znak honoru w ptlicy obrocy ojczyzny i janieje na

koronaci wadców wiata. Lulniny nadewszystko spotyka(' krzy j>rzy

droga(rli. Jest on dla podn>ujcyci jako)y wezwaniem do ni('l)a i ii-

Htawioy^iym, podrijesienicrn Herca (sursum corda) o)cj?nujcvin ca.-i n:i

.

iik*^ chrzecijask; wi<b)k jego podnieca myl do prawd religijnych,

/:\'wia, odwag, pociesza w smutku, niszczy zamiary zin-odnic/c i t y-

|^|CO witobliwyci przedsiwzi i do>rych uczynków sprowa<lza.

14
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uczszcza n;i katecln'zmy; auj mocno, e zapomnia u-

dzielanyci ci tam naulv.

Ale powrómy do ol)rzdów Wielko-Pitl^owycli. Mó-
wic, o uwielbieniu ]vrzya, powiedziaem w jakim znacze-

niu mamy te sowa; lecz nie mog przemilcze pewnego
piewu, który nazywaj utyskiwaniem: (Improperium;) u-

tyskiwania te obejmuj rzewne wyrzuty czynicme ydom
przez Chrystusa lui mier Go prowadzcym. Przytaczam

je tu cakowicie:

,,Ludu m('>J. powiedz mi, com ci uczyni, w czym ci
zasnuiciem^ Uwolniem ci z niewoli, przez czterdzieci

lat ywiem ci na puszczy; z ziemi niepodnej wyprowa-

dziem ci do ziemi obiecanej; có mogem wicej dla ciebie

uczyni? Daem ci uprawne winnice, które sam zasadzi-

em i pielgnowaem. A ty mnie przybie do krzya, a

w moim pi-agnieniu poie mnie octem i óci.
,,Ludu ni(')j, powiedz mi, w czym ci zasmuciem i com

ci zego uczyni? Dla wybawienia ci z Egiptu ])()chon-

em w l)avvanaci morskich Faraona i jego wojsko, a ty
mi wyda starszyznie ydowskiej! Ja ci otworzyem przej-

cie przez wodne przepaci, a ty wóczni bok mój przebi-

e! Przewodniczyem ci jasnym oiokiem, a ty mnie za-

wlokt^ do pretorjnm Piata; ywiem ci mann, któia

z nieba spadaa, a ty mi spoliczkowa i kijmi porani,

wyj)ruwadzitnn wod ze skay dla ugaszenia twego pra-

gnienia, a ty mi óci poi i octem. Daem ci w rk
bero wadzy, a ty trzcin w rk moj woy i cierniow

koron na gow wtoczy. Ja ci posadziem na tronie

j)otgi a ty mi na krzyu powiesi."

( ) jake te piewy s szczytnel Bo có hpiej mogoby
wykaza niewdziczno hnlu l^ogo^ójczego nad porówna-

nie dobrodziejstw, jakie od Koga odebra ze zniewagami,

jakimi lud ten okry Syna Boego?

Szymon. Zaiste okropn rzecz jest pomyle o tylu

zniewagach wyrzdzony('li Chrystusowi j)rzez naród tak li-

cznymi dobrodziejstwy od Boga obdarzony.
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Proboszcz. Cóby teraz powiedzia, gdyby si

szczerze zastanowi nad dobrodziejstwy, jakiemy od po-

cztku ycia od Boga odebrali, i gdybymy z drugiej stro-

ny sobie przypomnieli grzechy, jakiemy mimo tylu dobro-

dziejstw popenili; niezawodnie zmuszeni bylibymy poczu-

wa si do daleko wikszej niewdzicznoci, a nieli ydzi.

Bóg nas obdarzy yciem, a mymy je na obraz Jego obró-

cili; Bóg utworzy w nas wszystkie czonki naszego ciaa,

a mymy je do wystpku skierowali; Bóg zasila nas co-

dziennie pokarmem i napojem, a mymy tego dobrodziejst-

wa uyli na bro ku Jego zniewadze..., nakoniec tene sam

Bóg odkupi nas mierci krzyow, obmy nas z grzechów

Krwi swoj najwitsz, a my Go przecie obraa nie

przestawamy.

Szymon. Jest to zbyt wielka prawda, i to powin-

noby nam suy za przedmiot do opakiwania naszej nie-

wdzicznoci.

Proboszcz. Otó wanie, taki sam skutek wznieci

w nas powinien piew owych utyskiwa; myto bowiem je-

stemy owymi ydami, o których tam jest mowa; poniewa
aski i dobrodziejstwa, jakimi nas Bóg obdarza s daleko

wiksze od tych, jakimi Bóg, ojców naszych w starym Za-

konie otacza. Nie przygotowa On nam przejcia przez

morze Czerwone dla uwolnienia nas z tyranji Faraona, ale

przez Chrzest i)rowadzi nas do królestwa niebieskiego u-

walniajc nas z niewoli szatana; nie karmi nas misiwem
starozakonnego baranka, ale nam daje wasne Ciao na
y)oywieuie; nie powoa nas do objcia w posiadanie ziemi

(Jlianaan, ale nas i)owoa i wybra do dziedzictwa praw-

dziwej ojczyzny, niebieskiego Jeruzalem. Caujc wic
krzy Chrystusa j)owinniniy sobie przyj)omnie ni<;zliczone

zniewagi i nie.wi(^rnoci nasze i zarazc^in rozwaa, co B(')g

dh'i nas uczyni a to w tym ceJu, aby j)rzez al serdeczny

Bóg oywi w nas mocnej postanowienie unikania na i)rzy-

szoH te^o WHzystkiego, co si Sercu .Jezusow(;niu ni(; ])()-

do)a. Wreszcie;, jaka lo dla nas j)oci('cha, wsj)onini(3 na
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owo pobaanie i miosierdzie Zbawiciela, który z wysoko-

ci krzya ogasza iiaiii i)rzebaczenie grztcliów nasz}cli i

nieskoczone aski ducliowe.

Pienia tyci utyskiwa s przegradzane sowami Trój-

piewu: wity Boe, wity mocny, wity niemiertelny.

To pienie kocioa powtaizane po grecku i po acinie, jakby

dla wyraenia ()g(')liiej boleci nad mierci Jezusa, ()])ej-

mujeco tak rozczulajcego jakby ostatnie poegnanie ma-
onki przez umierajcego ma; a te sow\'i: ,,Elejson i mas/'

zmiuj si nad nami, s jakby woanie dziatek, do czuej

matki przybywajcych, by odebra ostatnie bogosawie-
stwo ojca, domagajcych si przebaczenia i wyznajcyci

ca sw niewdziczno wobec miertelnycli szcztek ukrzy-

owanego Zbawiciela. Okazuje si tu niejako mio sy-

nowska i maeska, l)()le i al za grzecliy, co si doka-
dniej wyrazi nie da jak woaniem: Zmiuj si nad nami.*)

Oprócz tego sowa te maj jeszcze inne znaczenie. Wiecie

o tym, e nasz Zbawiciel by ukrzyowany pomidzy dwo-

ma otrami, e sam by uwaany za zbrodniarza i e cierpia

i umar opuszczony od wszystkici tak, jakol^y nieudolny

czowiek i [)()spo]ity miertelnik.

Jego wito, Jego wszeclimocno i wreszcie cae Je-

go l)()stwo :)yo e tak powiem, wyniszczone w oczacli wia-

ta. Dla tego wic Koció uznajt^ uroczycie w tym dniu

wszystko, czego ydzi nie chcieli uzna w swym zalei)i(;niu

i zatwardziaoci serca. Ko''i(') pitwa trzykrotnie wi-

*) Trójpiew, (Trysatcion.) WcmUult Iicncdykta XI\' jest o])o-

wie<lzany fakt w Mcnoloi^ji greckiej. I*<»< ))aiio\vaiiieni 'l^eodozjusza

trzeHienii* zitMiii zafraah), zn iszczeniem Konstantynopola; cesarz i ])a-

tryarcha cielc si krzyem ]»rzyzywali iniho.^ierdzia lioskieii^o, wyma-

wiajc te sowa: Kirye elejsoii. Dzieci ]>y<> |»«>rwane w |M)wietrze,

potym spado wzywajc lu<l, al»y ])iewat Trysagion: wity Boe,

Swiety m(K*ny, wity i niemicridny i innarh) natychmiast. Ta mo-

dlitwa staa si odtd zwyczajn w Ko.ciele Wscio<lnini a nastpnie

przyjt zostaa przez Koció aciski.
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ty Boe w chwili najwikszego Jego upokorzenia, a uwiel-

biajc przez to Boga wysawia zarazem Jego moc, wszech-

mocno, bóstwo, niemiertelno i wieczn Jego trwao.
Szymon. Jake te wszystkie obrzdy s wzniose i

z jak to troskliwoci Koció wity czuwa nad tym, aby

pobudzi chrzecijan do podzikowania boskiemu Odkupi-

cielowi za dobrodziejstwa nam wysuone.
Proboszcz. Niezawodnie, te obrzdy s skarbem nie-

ocenionym wpywajcym bardzo wiele na owiecenie i zbu-

dowanie nasze, skarbem w którym ustawicznie czerpa mo-

na. Koció katolicki natchniony przez Ducha witego
ze wszystkiego korzysta, co byo prawdziwie piknym, i co

mogo podnie witc obrzdów. Ale i my kochani przy-

jaciele, stara si powinnimy o zrozumienie tych wszyst-

kich ceremonji, abymy tym lepiej mogli je obraca na

zbawienie duszy naszej. Rozwaajcie jeszcze owe pikne
hymny, jakie Koció piewa witych dniach aoby, a które

si odnosz do mki Jezusa Chrystusa, odczytajcie je sta-

rannie, a szczególniej te dwie pieni: Vexila regis in Pan-

gue lingua, które s nieporównanie pikne.*)

Po kilku chwilach przestanku Pasterz tak dalej rzeczy

pr«Avadzi: Pomówmy teraz o obrzdach, które zastpuj
miejsce Mszy w dniu Wielko-Pitkowym.

Szymon. Pozwoli teraz ksidz proboszcz powtórzy
]>y tanie wczorajsze, tj. dla czego si w tym dniu Msza w.
ni (i odprawia.

Proboszcz. Najprzód pamita powinnimy, e Msza w.
jest ofiar bezkrwaw i paniitk krwawej na krzyu ofia-

ry. A poniewa w dniu VVi(}lko-Pitkowyin mamy przed

oczyma sam krwaw Ofiar, zaczym ofiara b(v>krwawa si
nii odprawia, a to (Uat(;go abymy si wycznicy zajmowa-
li njzniylanifnn tej pierwszej gównej Ofiaiy, o której A-

post(') nn')wi:
,
,.Je7JiH Clirystus odpiawiwszy jedn ofiai za

wnilsii ks. MiodiiHzewMkicgo i inuyf.jj.
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grzechy, na wieki siedzi na prawicy Boej"' (do yd. X, 12.)

Drugi powód, dla którego nie odprawia si Msza w]a<.*i\va,

opiera si na wyobraeniu, jakie Koció ma o ofierze ota-

rza uwaajc j, jako akt radoci i pociechy. Wypadao
wic opuci j w tym dniu aoby, w której caa przyroda

pragnie uczestniczy.

Jeden z obecnych wyrzek, e zawsze mniema, i ten

o])rzd Wielko- Pitkowy jest Msz bez porzdu i e j tak

zazwyczaj nazywaj; na co Proboszcz owiadczy.
Tak j nazywaj dla tego, e ta liturgja nie jest Msz

w caym znaczeniu tego wyrazu; albowiem do istoty Mszy

w. naley konsekra(-ja przemieniajca chleb i wino w da-
o i Krew naszego Zbawiciela, taka za konsekracja nie od-

bywa siew ceremonji Wielko-Pitkowej . Najwitsza Ho-

stja, kt()r kapan ])()(ln()si, a nast})nie spoywa, bya ju
konsekrowan w Wielki Czwartek i na nastpny dzie za-

chowan.
1 dla tego ta m^za Wielko-pitkowa nazywa si w j-

zyku kocielnym: Min^a praesanctificata (msza przedwi-
eona) to jest msza, w kt()rej spoywaj dary poprzednio

czyli w wMgilj pokonsekrowane. Koció Wschodni o(ij)ra-

wia ni(igdy takie msze bez konsekracji we wszystkie dni

Adwentu wyjwszy soboty i niedzieli. A zatym suba
Boa w tym dniu jest tylko ceremonj wyraajc aob i

bole, w kt(')r(\j odprawia si wiele modlitw i obrzdów
uywanych w ofierze mszy w. Celebrujcy w cigu caej

tej aobnej uroczystoci jest przyodziany w ornat a()l)ny,

opuszcza radosne j)()zdrowenie wiernych: ,,Panz wand"
(Dominus vobiscum .) Poniew^a Pan Jt^zus by j)orwany

z porodka swoich, koczy msz zaraz po komunji, niiy

z pospieclKMu. ])odobine jak ydzi U(;iekajcy przed Kgip-

cjanami po pi(n'wsz(;j Wielkanocy i jak Pan Jezus sclironi

si pized swymi niej)rzyjaci^)mi . 'J\akim to sposobem Ko-

ció katolicki obchodzi snuitny dzie, który nazywamy
Hmi(^r(-i boskiego Odkupiciela.

* U nas bezporedido po tej mszy w. obnosi si pro-
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cesjonalnie najw. Sakrament do tak nazwanego grobu

Pana Jezusa, gdzie wierni w tym dniu i w nastpnym cze
oddawaj zmaremu dla nas Zbawicielowi. *

Jeeliby który z was, mówi dalej proboszcz, da je-

szcze jakiego wyjanienia, niech powie, zanim rozpoczn

objania obrzdy Wielkiej Soboty. *)

Szymon, widzc e nikt si nie odzywa, rzek: ksie
proboszczu, sdz e trudnoby byo wynale pytanie o u-

roczystociach Wielko-pitkowych; pozostaje tylko podzi-

kowa Ci, e nas raczy owieci w sposób tak zajmujcy
i zarazem dokadny o znaczeniu piknych obrzdów Ko-

cioa, w dniu tak drogim dla kadej pobonej duszy kato-

lickiej. W rzeczy samej, czujemy w miar, jak Go lepiej

poznajemy, wzmagajc si w nas mio ku naszemu Zba-

wicielowi.

Proboszcz. A wic przejdmy do obrzdów Wielkiej

Soboty. Ten dzie nie jest tak smtny, a ceremonje w nim
dopeniane nie znamionuj ju tak bolesnego smutku. Do-

mylamy si, e Koció przeczuwa pocieszajce i radosne

tajemnice nocy i dnia nastpnego. Z pocztku panuje je-

szcze w kociele wielkie milczenie, nie widzimy tam wiec

*) Wielki Pi?)tek w Lizbonie. Nigdzie Wielki Pitek nie

jest obchoflzony z tak;j atobjj jak w Portugalji, a szczególnie w Lizbo-

nie. W ci^gu tego dnia wszystkie sklepy sjj zamknit^^te, wszystkie dzwo-

ny a nawet dzwonki muów rnilczj^. Wszyscy mieszkacy przyodziani

h;^ w aoba, niewidad tam adnego f^wiatha, a wielki oHarz zaledwie

kilkoma maymi lampami jest of^wiecony. Okna koj^cielne sj^ zasonite,

obrazy i (>zdo)y aljo sjj powynoszone, albo zakryte. Nazajutrz wszy-

Htko zmienia sw;^ posta; lud zbiera si^* na witdkicli placacb, gdzie

w obszernym koszu umieszczaj;^ figura* zdrajcy Judasza. Zawij^zuja

jej powr<'»z na szyi; })(K;zym tysi;^(5zne skoki przed ni ()dl)ywaj:i, po-

»udzaj;^c, bid <b> Kiniccliu i szyderstwa. Nast^*pni(i vvi(!szaj takowa nsi

)»alu, poty ni odci;^WHzy cigm^ j;^ po ulicach, wreszcie zapalajj^ w jej

gowie sztuczny ogie, kt('>r\ j wyrzuca w jiowictrzc, sam za kadub

topi;^ w Tagu.
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zapalony eli, wszystko znamionuje ciemnot* grobow i mil

czenie maonki, czuwajcej nad grobem wspómaonka
Lecz w chwili rozpoczcia naboestwa rozwija si przed

nami szereg figur przypominajcych zmartwychwstanie

Pana. Pierwsz cereiUonj jest, powicenie nowego ognia

Szymon. Ot wanie ja wcale nie rozumiem dh
czego ten ogie powicaj.

Proboszcz. Wytomacz wam ca ceremonj i obja

ni jej znaczenie. Ten ogie oznacza Jezusa ukrzyowa
nego. Wedug przepisu Kocioa i dawnego zwyczaju zna

nego ju w wieku czwartym krzesz z krzemienia nowy o

gie nie biorc go z adnego innego ogniska *j a po po

wiceniu go zapalaj nim wszystkie wiece w kociele,

wgle za wkadaj do trybularza. Wydobywaj go z ka-

mienia dla oznaczenia, e Jezus Chrystus jest owym w-
gielnym kamieniem odrzuconym od ydów, a który ukaza
si na ziemi jako wiato owiecajce. My spodziewamy

si r(')wnie, e otrzymamy od Niego owiecenie naszego

rozumu i zapa przejmujcy serca nasze wit mioci
Boga, albowiem wszystko, co nam bywa dane, udzielone

jest przez Niego, i to wanie oznacza ceremonja, w której

zapalaj wszystkie wiece nowym ogniem. wic za o-

gie, poniewa wszystkie stworzenia, wedug zdania Ko-

cioa byy zepsute grzechem Adama, a zatym nie przystoi

uywa ich do ceremonji czci Boej, bez poprzedniego po-

wicenia. Dla tego te od pierwszych wieków powicano
w')l, kadzido, ubiory kapaskie itd. dla oznaczenia, e
te wszystkie przedmioty nie mog ju suy do pospolite-

go uytku, a jedynie tylko do suby Boej w kociele.

wic jeszcze ten ogie aby lepiej wyrazi Jezusa Chry-

stusa, witego nad witymi, niemniej dla tego, e ten

*) W \ floiiycic (^nia za pomoc (IzisicJHzych zaj)aFc'k jest zupu-

iiie iiirzLr'»'liH' z modlitw Kocioa i z mistycznym ugnia tego znacze-

niem. Dzi, kictly krzesanie ooriia wyszh) z uycia, naley w zakry-

Htjacli zacliowywa |M»irzel)ne do leiro uNtku narzdzia.

I
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ogie powicony w naszych kocioach przypomina nam,

e serca nasze powinne gore boskim ogniem. Ten ogie
powinien by zupenie nowym, niebranym z innego ogni-

ska, dla okazania, i Jezus Chrystus wiato wiata przy-

gas, e tak powiem, w cieniacli mierci i osoni Swoj
chwa, ale po Swoim zmartwychwstaniu powsta z grobu

i sta si nowym wiatem dla owiecenia naszego. W tej

cermonji naladujemy te ydów usuwajcych take z do-

mów swoich wszystkie dawne pokarmy za nadejciem
Wielkanocy. Tak te i my nie uywamy nic w wityniach
coby nie byo nowym i powiconym przez modlitwy i bo-
gosawiestwo Kocioa. Znajdujemy tu równie ostrze-

enie, emy powinni wydali z serca naszego dawny kwas
grzechowy, a rozpoczynajc nowy ywot witobliwie, za-

pali zarazem w sercach naszych ogie mioci boskiej i

pobonoci gorliwej.

Szymon. Ktoby si spodziewa, e znajdujemy tak

pikne znaczenie w tym nowym ogniu; lecz co znaczy lich-

tarz potrójny^

Proboszcz. Ten przypoinina Trójc Przenajwit-
sz, która jest jedyna w naturze a troista w osobach,

z których druga jest prawdziwym wiatem przybywaj-
cym na wiat. Syn Boy jest prawdziwym wiatem, o-

wiecajcym kadego czowieka na wiat przychodzcego
(Jaiil-'.i.) I dla tego djakon zapalajcy wiec na tym
lichtarzu piewa po trzykro: ,,Lumen Christi." (wiato
Ciirystusa) a lud ofl powiada: ,,I)eo gratias" (Dziki Bogu)
dla i)odzikowania Przedwiecznemu za to, i raczy zesa
Syna Swego na ziemi dla owiecenia naszego.

Szymon. A co oznacza wieca jjascliaem nazwana?

Proboszcz . Pasclia oznacza r('>wnie Jezusa Clirystu-

aa zMiartwyciiWHtaego; wosk biay przedstawia prz(?('zyst(5 i

])auienHkie ono Najwitszej Maryi I*aiiiiy, z któn^go wzi
• iao nasz /bawici«'l.

Wiecie, e wkadaj w j)asclial pir gran, zawi(M'aj-

cycli w Hobi(; kafl/j'llo, w ks/Jal(i«* kjzyza, zazwyczaj grana
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te s oblaiK^ woskiem i przyponiii)aj nam pid ran Zbawi-

ciela, które zaeliowa po swoim Zmartwychwstaniu, które

ujrzymy jeszcze na Jego ciele poród radoci i postracliu

na Sadzie ostatecznym.

Kadzido jest symbolem aromat()w, jakimi Nikodem
i ,I(')zet" z Arimatei nnmacili cImIo Chrystusa. Zapalaj j)a-

sclia wiatem z lichtarza potr<')jneg(), o którym ju mówi-

em, na znak (^ Syn l^oy by zrodzony od (\jca i wcielony

zosta dla wyjednania zbawienia ludziom, jak to w^yznaje-

my w ("/W^> podczas Mszy w. mówic: H(')g z Hoga, wia-

to z wiatoci. Potym za[)alaj inne wiece w kociele ró-

wnie z lichtarza potr(')jnego dla okazania, e wszelkie wia-

to wewnt^trzne ])()cho:lzi od Ojca wiatoci (c/*'/// /, /;, ) e
ma sw(')j pocztek w Panu Jezusie, który jest wiatoci
wiata rozlan w dus^.ach przez ask Ducha witego. Po

powiceniu wody chrzcielnej umiesz(*zaj pnscha ])rzy ota-

rzu ze strony Kwangi^lji gdzie bywa zapalanym w <lni nie-

dzielne i uroczyste j: do \\'r.iebGWs1pi( nia I\'n':Fkicgo. Ta

wieca przypomina jeszcze pobyt boskiego Odkupiciela na

ziemi ]k) swoim zniartwychwstaniu. Niegdy pascha! by
jakby sujMin woskowym na którym wypisywano epok
Wielkiej nocy i wit rucliomych. Patjyarcha Aleksandryj-

ski j)rzysylal cei-ocznie *) j( go witobliwoci ]*apitv.owi

katalog gl(')\v niej szych uroczystoci w roku, kt(')ry go rozsy-

a |)o r(')nych koci )ach. Nieco p()ni^j wyrabiano z tego

supa w(>skowego pocliodni, która suya do owietlenia

nocy Wielkanocnej i ])apie Z )zym (w wieku \') zatwier-

dzi ten zwyczaj polecajc wicenie pasciau w Wielk
S()>ot co si (\<) dnia dzisiejszego praktykuje. Mona jesz-

cze przyr(')wna pascliat do kolumny wietnej, kt(')ra })rz(^-

wodniczya ydom uciekajcym z Kgiptu, gdy ona jest

rzeczywicie obrazem Mesjnsza, który nas uwolni z niewo-

li szatan.'i i pow roi ii nam wolno dzieci boych. Niegdy
odrywano kawaki wosku z pascha! u i rozdzielano je po-

) Wiemy, e AloksanJrjji posiuJidu iiiijlopszych astronomów

I
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midzy wiernyc^li w Niedziel Przewodni. Wierni palili

je w domach lub w polach jako ochron od piorunów, gi*a-

dów, wichrów, zwierzt szkodliwych, i zasadzek czarta.

W miejsce tych kawaków wosku, Rzym powica zraiia

w Wielk Sobot, mae baranki woskowe nazwane: Agnus
Dei,"*) które równie przypominaj nyumf Jezusa Chry-

stusa nad mierci.

*) Powicenie Bsranka bcego w Rzymie. Uczony Pagi

twierdzi, e zwyczaj powicania i rozdawania Baranka boego si-

ga czasów kolebki kocioa, e obrzdu tego dopeniano w Wiel-

k Sobot, bo w tym dniu podzielano na kawaki pascha zeszo-ro-

czny» Archidjakon powica pewn ilo wosku nasiknitego oli-

w, wytacza w nim Baranka i rozdawa go nastpnie wiernym.

W wieku lX-tym obrzdek sta si uroczystym, w^icej si ustali i

<lotd bywa przestrzeganym.

Papiee dopeniaj powicenia Baranka >oego w pierwszym

roku po oV>jciu swojej stolicy, i ponawiaj je co lat siedm. Cer-

monja ta dopenia si te wyjtkowo podczas wielkiego Jubileuszu,

a Baranka udziela si pielgrzymom, pragncym dostpi odpustu.

Przysposabianie Baranków joych jest przywilejem zakonu Cy-

stersów. Za naszych czasów maj one zawsze form owaln, ale

s rónej wielkoci- Z jednej strony jest figura Z>awiciela pod po

staci liaranka trzymajcego sztandar ki-zya, z drugiej figura ja-

kiego wit<*go. \\'yra})iaj je z i-esztek wosku pozostaych z pa-

schaów wielkanocnych,

Obizdek ui(M:zystego powicenia dopenia si w nastpujcy

sposób. We wtor(ik wielko tygodniowy zakrystjan w. Piotra wi-
ei wod, majc siiye na kf)iel czyli chr/.rst IJ.ir.inków iMJycli. f]v

'Iriego z rjastj)nyeh dni l*a))i<'/ przybi'aiiy w rokiet, mozett i

Htu, udaje si do miejsca na t C(ircmonj przeznaczonego, zazwy-

czaj do sali Klementyijski«'j w Watykanie. Tbierasi w humerak :i

h, pasek, stu i mitr, wstj>nj<' na \v(>\i u otiK-zcniu du ndj kurdy

naów, a zmówiwszy in<;(Hitu nij<'sza w lojnii*- kizy/a hMlsum i

ehryzmo z wod wicon. Seho Izi nastpnie z tionn i Kcc/k ^ic

brn dzidi wod wicon n;i 1 r/^\' tace j>|-zysj)t>s<;hiom,' do tego eeln.
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Szymon. Rac*z nam teraz ksie proboszczu, objani
wicenie wody chrzcielnej.

pónioj wstrpujo n:i swój tron zu rocony ku Btirankoni lK)yin i oJ-

limu iii kilka modlitw. Szainhclaiiowit* tajtii hior wówczas jclii

z tac kadc j przed rapicein podaj potym naniiiki hoo a Ojciec

w. okryty )iayin <;reinia!oin *) zanurza je w wodzie powieconej

i wydo)ywa yk sre)ni. ( ))cieraj je potym szi!n)clauowie tijni

i kad na stolacli okrytych )ialymi o)rUKami, e(l/i(> j(» ostronie oh

rieraj. I'odczas tej witej kpieli czyli chrztu, i<antorowie pa-

))iezcy piewaj: .1// /vf////.v i((/ii i daprs i K-faiidiat non (>nunj)(f< tis,

a \n) ocirzczcniu \yszystkirli Baranków )()ych Papie odmawia o-

statnia modlitw i na zakoczenie udziela )(>ii*os!awi(M'ist\va aposto-

ski(\^'(). Po komunji podczas Mszy })rzez kai'dynaa odprawi mej tury

1'eiaiz, dzi(d<an czloid<ów syo-natui"y i su)djakon kaplicy, nios

krzy wród dwóch akolitów: Sul)djakon apostolski i Auditor I\oty

w hialycdi timikach zdwonra zwyczajnymi kapidair.imi w kome u)r.-

nymi. opn^zc/.aj kaplic Sykstysk, i udaj siprocesjonalnie do ka-

plicy rauliskiej, tifdzie znajduj t.ic sre))i'n oki-yt c/.erwonym

Welonem. i)od którym umieszeziia sic I' iranki )oe owinite w ma

l\(h pakiecikach w t)iala l)aw(dn(' i t))w iaz.nu* wsttika iedwahna 'io-

letow. Suhdjakon apostolski hiei-ze t ic a oi'sz'ak wraca tym porz-

dkiem (l^"* kaplicy Sykstyskiej. Zar.iz l)o wriijciu \vszyscy, oprócz

sululjakona krzy nioscetjfo, dwócli akolitów i suhdjakoiia z tac

idccLio. przyklkaj. 1\mi ostatni z'.i piewa liono: .,!*ater sancte"

isti smit .\;^iii no\('lli (pii amuitia\crunt nohis allehua" -a chór odpo-

wiada: „1)»*(> ofratias, alleluia."" Suhdjakon ajiostolsk w towai-zy-

swie tej^o san e^*-!) orszaku wchodzi nastpnie w ro(hd\ w . Ko-

lej^rJHni i piewajc powtarza te same sowa, a ciór odj)owada.

Wreszci*' st:iiiwszy ])rze(l tronem ()j<'a w- suhdjakon apostolski

piewa tnsanio po raz trzeci, a chór znów po raz ti'zeci odpowiada:

„I)eo«xratias alleluia." Poczym suhdj;ikon apostolski wstpuje i przy-

)lin si do »okii Ojca w i ))ozostajc ohok ni(\Lr<> trzyma tac w r-

ku. l*apie wówczas i*ozpoczyn;i r<»/dawani<\ Kardynaowie i P>isku

*) Zasona okiywnjca kolana.

I
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Proboszcz. Ceremonj t poprzedza piewanie pro-

roctw, przez co Koció zamierza wyrazi, i teraz wszystkie

proroctwa i figury, które oznaczay i opisyway Mesjasza

od pocztku wiata, na nim si speniy; i e to wszystko,

co byo oznajmione Patryarcliom Starego Zakonu, jakby

X3od zason, teraz janieje w caym blasku i prawdzie. Pro-

pi przyjmuj te Baranki boe stojc w infuach, po ucaowaniu ich

równie jak i kokm Papiea. Praaci i inni duchowni przyjmuj je

w biretach, podobnie caujc Baranki i papiezkie kolana. Panujcy

za, jeli s obecnymi, odbieraj je z Jego wasnej rki.

Uczony Kardyna Stefan ^orgia komentujc mistyczne znacze-

nie Baranków boych mówi, e wosk ciziewiczy, z którego si Baran-

ki wyrabiaj, oznacza najczystsze ono niepokalanej Dziewicy Ma-

ryi. Wytoczony Baranek oznacza liaranka bez skazy, który si na

i<rzyu dla zbawienia ludzkiego ofiarowa. Zanurzaj je w wodzie

wiconej, poniewa woda jest ywioem, którym si Bóg posugiwa

w starym i nowym Testamencie, dla zdziaania licznych cudów. Do-

miesza si do niej balsam, aeby oznacza dobr won Jezusa Chrystu-

>a, któr chrzecijanie odkupieni Jego krwi, powinni przechowywa

i rozprze wiar; w^reszcic w. (^hryzmoj^^st symbolem mioci. Wszy-

stkie te cudowne symbole s doskonale w3'raone w modlitwach tej

benedykcji, które Bened^^kt XIV drukiem ogosi w roku 1757.

a które do dzidnia s w uyciu.

Co do skutecznej dziaalnoci tych Baranków, tej nic moemy
lepiej wyrazir jak przytoczeniem omio-wierszu uoonego przez

uczonego Andrjicja Frari, który Urban V-ty Papie przesa Jano-

wi Palcologowi c<!sarzovvi z (h)czeniem trzech I^aranków, gdy wy-

prawia ambasad by uoyr poj<Mhianie dwuch kocioów,

Wiersue s nastpujce:

Balsamus et nuuida cera cum chrismatis \njda

('onficiunt Agrium, «ju(><l munus (h> tihi magnum,

Fonti v<'liit natuin jM'r mystrria sanctilicatum,

Fnignra dcsursum dri^-llitct omiim' iiiuligrnnn

Peccatmn l'i;irigit cmmi ('iristi sanguis, et arigit.

Prae^nufis servatur, siinul < I ]);ii tii.s lihmitur,
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rocy przepowitadaj jednoczet^nie, w sposobie tjijiinniczyni,

smutny los grzesznika zanim zakosztuje szczt^cia odkupie-

nia, jak niemniej bogo wiernych nalecych do Jezusa

Chrystusa przez przyjcie chrztu witego. Po odczytaniu

dwunastu proroctw^ ^vyjtych z ksig Starego Te>tan:entu

l)rzystpuj do powicenia wody chrzcielnej.

Tomasz. Ja myl, e powicenie wody przeznaczo-

nej do chrztu witego, jest niepotrzebne, poniewa do o-

chrzczenia w^ystareza woda naturalna.

Munera fert dignis, yirtutoin tlestruit igni.s.

Portatiis nuiiulo cle fhictibus eripit unihio. *)

Poznajemy zt{]d jak droj^ocenne sc te przedmioty fohonoi^ci.

Ryka szc/0(h*obliwoci lioej siy nie ukrócia, a m iar mona te cir

(la j)()zyskae. Od wieków mawiano o cudach przez te Baranki pozy-

skanycli. a niezhczone te»(o (K>\vody mona widzie w przykadach

przytoczonych w dzitdku: ..\'ie de saint Pie V j,ar fli^jm Antoine Oa-

)uzi: ' niemniej w ksice uoonej przez niejalvii'<»() Doktora Jero-

mc l^citon(h'lli pod tytuem: ..Miracoli operati ])er n.e/zo(h'oli .V-

^'nus I)ei j)apali"* - i w w iehi ijinycli dzieacli.

Strzemy siy o)winia o prostoty aljo o za)o)onna w iare» na-

szych ojców; o)ecnie arów no jal>: nieoilys Koció jest nieomylnym.

l»oi^u suy wcdno i)rzy\vizywania swycli ask <lo warunków ja-

kie sam /:.{ odpow icdine poczytuj(\ I)sulmy Mu i owszem wdziczni,

e raczy w nie]))Zornycii rodkacli poda dzieciom swoim uo, a)y

uchroni siy od nie})rzyjació i sprawi, i)y od naszej wiary w de-

o() wszecnnocno i od ufnoci w .Jej^o dojro zawiso ocalenie nas/c

i tyci. którzy sj^ nam miymi.

(Zo). wiycej szczegóów w dzienniku 1 rnivers zd- 24 kwi<'t-

nia lsr,:», r,

)

*) ii.ilsfun i Wosk czysty z ('liryzmem i wodii tworz iJaranka,

kt<'»ry ci w <larze posyani jakoby w /inmUc zrodzonej^o, a ]>rzez tajenmi-

cze ol)rzdy powi^^conego. Ten pioruny i wszrlkie Hzataskie czary

Ovlwraca, uj> M*czyw<>('' gizechow kruszy i idweczy. <).l poronienia

brzemienn clnoTii i niemowl ocala; aski daje godnym a nnjc poaru

niszczy. Nies^iony z (•zYstym >uniieni('rn, lonacvcli ocala.
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Proboszcz, To prawda, e chrzest moe by wanym
udzielony bez uycia wody powiconej. Ale Koció Bo-

y przepisuje to wicenie w tym celu, aby ten Sakrament

by udzielany i przyjmowany z wikszym uszanowaniem i

pobonoci. I dla tego dopenia si ten obrzd od naj da-

wniejszych czasów. wity Bazyli yjcy w wieku czwar-

tym wspomina o tym wicenia jako pochodzcym od A-

postoów, i wielu innych Ojców Kocioa z pierwszych

wieków równie o nim mówi.
Szymon. Podczas tego wicenia, o ile sobie przy-

pominam odbyvva^' si róne szczególne ceremonje.

Proboszcz. Kapan zbliajc si do chrzcielnicy od-

mawia x)salm 41. ,, Jako pragnie jele do róde wodnych,

tak ])ragnie dusza moja do Ciebie, Boe. Pragna dusza

moja do Boga, mocnego, ywego: kiedy przyjd i oka
si przed obliczeni Boym?'"" Te sowa przypominaj nam,

z jak wielk usilnoci powinnimy pragn laski Boej a

w szczególnoci nieocenionej laski chrztu w. , i jak sta-

rannie powinnimy do niego przynosi nowo - narodzone

dziatki. W czasie odmawianych modlitw czyni kapan r-
k w w^odzie znak krzya, to samo powtarza nad powierzch-

ni wody, dla przypomnienia nam Kalwarji i dla oznaj-

mienia, e aska clirztu w. ztamtd spyna; potym do-

tyka si doni wody na znak, e Duch wity unosi si
przed stworzeniem podobnie nad wodami, i e zarówno za-

mieszkiwa w duszacli tycli wszystkicli, któr/y przyjmuj
rlirzest wity i na[)eni je wiatem swojej mocy. Ka[)lan

rozlewa potym wejd na cztery czci wiata, dla oznacze-

nia, e Kwangielja i)owinna zaj cay okrg ziemi, i (^

wszy.stkie czci wiat;i do iicz(;stniczenia w tym dolirodzicj-

Htwie s powoane, wculug owych sów Jezusa Chrystusa:

,,blci«' na cay wiat i ogaszajcie p]wangielj wszelki( mu
Htworzeniii clir-zczc j(i/' (A/r//. XV 17/A //^.) Kapan po

tym <liii(|i;i ii;if| wofl )lagajc Clirysl usn, aby j ])o)()gc-

Hawi Swoim blinlcnirm, ii;i /.nak, <' j)r/,rz ciii-zest czlo-

wi'k odzyskuje utracone ycie swej duszy, |)od<)])ijie jak
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Stwórca oywi! Swoim tc-Iinieiiiein ])ierwszego czowieka,

jak niemniej dla pokazania, e Duch wity tak samo si
udziela nowo ochrzczonym, jak nasz Zbawiciel udzieli go

Swoim Apostoom tchnwszy na nich. Dla te\j samej przy-

czyny zanurzaj ])otrzykro pascha, jako figur naszego

Zbawiciela w wodzie piewajc: ,. Niechaj moc Ducha
witego zstpi do tego róda wody i udzieli jej zdolnoci

do odrodzenia dusz ludzkich." Potym kapan wlewa do

niej wite Chryzmoiolej kat^chumen('>\v dla okazania mo-

cy Ducha witego, kt(')ry dziaa przez t wod na Chrzcie

witym i dla przyj)()mnienia nam, e aska Ducha wite-
go, tudzie cnoty teologiczne, wiara, nadzieja i mio by-

waj wlewane w dusz ochrzczonego, poniewa olej i wite
diryzmo s fi^nirami Ducha witego. Nadto przed wle-

waniem olej(')W do wody chrzcieln(\j, ka})lan ])okrapia wo-

d wicon wszystkicli obecnydi, a ci egnajc si krzy-

em witym, ])owinni sobie ])rzypomnie wasny chrzest,

Jak niemniej odnowie i nstali wite zobowizania, jakii^

Bogu uczynili. Potym dozwalaj wi( in\ni bra t wod i

zanosi do domów swoich, i)

Szymon. Nie prawda, e ta woda ma szczególne

wasnoci^

F^roboszcz. Opierajc si na zdaniu samego Kocio-

a uywaj tej wody jako oclirony ])rzeciw wypadkom i nie-

bezpieczestwom tak duchownym jako i doczesnym. Nie-

raz zasmuci lem si nie znajdujc w^ody ])owiconej w do-

macli i dla (ego nie mogh'm j(\j uy do pokroi)ienia cho-

ryeli; smutny to objaw obojtnoc-i ndigijnej, e wiat mo-

dny zarzuci zwyczaj swoich ])raojców utrzymujcych kro

l)ielniczki przy drzwiach wchodowych do mieszka.

Szymon. Zauwayem, ir ))o ])owiceniu wody
chrzcielnej |)iewaj litanj (h) wszystkicli Switycl).

Proboszcz. *\V()da chrzcielna, której obrzdki oi)i

1) *\V(Mla .'it(»li jeszcze nic jost w<m1m cliizcicina; czc* jej, ntaje

sic nia <'()i»ier<.» |k» <lumieHzce witych olejów.
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saem bywa powicon tylko w kocioach parafjalnyeh;

w innych za kocioach po odczytaniu proroctw powica-
nie wody si opuszcza, leczlitanj do wszystkich witych
skrócon wszdzie piewaj. Po dopenieniu powice-
nia woiy kapan rozpoczyna piew teje litanji i powra-

ca do wielkiego otarza. Ten piew odbywa si we wszyst-

kich waniejszych obrzdach kocioa np. przy powica-
niu Kapanów i Biskupów. Powód tego jest bardzo jasny;

skoro bowiem idzie o dopehiienie aktu wielkiej wagi, wte-

dy baczc na niedostateczno wasnych naszych modów,
udajemy si do naszych uwielbionych braci skadajcych
Koció tryumfujcy, aby oni poczyli swe mody z naszy-

mi, bymy tym sposobem mogli bezpiecznie liczy na sku-

tek prób naszych. piewaj t litanj w Wielk Sobot
w tym celu, aby aska chrztu witego bya udzielon bez

wyjtku wszystkim ludziom, a szczególnie nowo ochrzczo-

nym. Po zaczciu litanji kapan przybywszy do otarza u-

pada na twarz, lec a do chwili kiedy litanja koczy si
ma, dla okazania z jak gorliwoci Koció baga Boga
w modlitwie poczonej ze witymi w tak wanej sprawie.

Ten czyn kapana i^rzypomina równie mier duchow lu-

dzi dotd nieoclirzczonycli, a podnoszc si z ziemi oznaj-

mia, e wszyscy ci, którzy byli tym sposobem umarli, po-

wstan j)rzez chrzest do aski z Jezusem Chrystusem na y-
cie wieczne.

Szymon. Ksie proboszczu! raczye nam kiedy
jK)wieflzie, e pocztkowo udzielano clirzest wity w So-

bot Wielk wszystkim pragncym przyj chrzcijanizm.
Dla ezego tego nie czyniono kic^dyindziej'^*)

Proboszcz. I)t>p(?niano chrztu witego w Wielk
Sobot HZ(:Z(*gólniej, ale ni(^ wycznie. Wigilja Zielonych

witek bya rf'nvnie j)rz(;zna(zon na chrzest uroczysty

*) C) przyspoKoneiiiii i o dir/cic Icitcclmniciiów w piciuot-

nycJi wiok*irli KoAcAoh, pomówi my th)nmc7A^c obrzydy wi^ilji Zie

lonyei Swi?jtek w rozmowie \ I.

16
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liatccliuinenów, i dla tego w tycli dniacli odliywfij poi^wi-

eenie wody chrzcielnej na rok raly. Odbywano za clirzest

t:ik uroczysty w Wielk Sobot, poniewa cay AVielki

Tydzie przypomina nam tajemnice naszego odkupienia, a

nadto, e czas Wielko-pcstny przygotowuje nas przez mo-
dlitw i wstrzemiliwo do tak w^inego aktu. Nakoniec
chrzest przez zanurzenie, taki, jaki si dawniej praktyko-

wa, zalea na pogreniu w wodzie katechumena, na
znak pogrzebu Jezusa Clirystusa; tak jak wydobycie go

z wody chrzcielnej przypominao Jego chwalebne zmar-

twycli wstanie. Aposto narodów do tego zanurzenia sto-

suje upomnienie: ,,Aza nie wiecie, i którzykolwiek

w Chrystusie Jezusie jestemy ochrzczeni w mierci Jego o-

chrzczeni jestemy? albowiem jestemy z nim pospou po-

grzebieni w mier przez chrzest, aby jako Chystus wsta
zmartwycli przez chwa ojcowsk, tak i my abymy w no-

woci ycia chodzili/' (do Rzym. VI — »1) Uroczysto
za Zielonych witek bya wy])ran na chrzest w., jii

to dla tego, i j uwaano za koniec czasu Wielkanocnego,

ju to, e w tym dniu Duch w. zstpi na Apostoów
chrzcc ici ogniem i zai)alajc w nich yw wiar: wresz-

cie, e po zstpieniu Ducha w. i pierwszej nauce w. Pio-

tra, po raz pierwszy wielka licz^a ludu l^ya ochrzczona.

M )iia pDwiedzie to o Duchu witym co i o Synu Boym:
,,0to wszystko uczyniem nowe.^' (Apoc. XXI, 5,) co na-

dewszystko odnosi si do now'o ochrzczonych, którzy wy-

chodz jakliy nowi ludzi(^ z ani odrodzenia. Jest zwycza-

jem dotd })raktykowanym w r(')nych okolicach wiata ka-

tolickiego, chrzczenie w tym dniu dzieci uiodzonycli okoo
tego czasu. Dodaj jeszcze, wedng bardzo staroytnego

zwyczaju wc^ wszystkich Mszach, jakie si odprawiaj w o-

ktawacli ^^'ielkanocy i Ziehmych witek modlitw za

nowo odirzczonycli. Ta modlitwa odmawia si przed konse-

kracj i rozpoczyna si od sów: ,,Przyjn)ij o Panie ofiar,

któr Ci oddajinny w^ jednoci Twego witego Kocioa
w pjlcjrze serc na^jzych za tych ludzi, których raczye od-
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rvidzió przez wod i Ducha witego."
Szymon. Czy tylko te dwa dnie byy wycznie prze-

znaczone do udzielania chrztu witego?
Proboszcz. Tak jest, a przynajmniej w pierwszych

wiekach Kocioa. Póniej dodano jeszcze inne uroczysto-

ci, jakimi s: Boe X?crodzenie, uroczysto w. Jana

Chrzciciela i inne. Szczególniej za w dalekiej staroytno-

ci udzielano chrzest w uroczysto Trzech Króli, poniewa
Ci trzej mowie pierwsi z pogan powoani byli do wiary

witej. Ten dzie bardzo by odpowiedni do tej uroczy-

stoci, poniewa upomina wszystkich, którzy otrzymali a-

sk chrztu witego, aby szli jak trzej królowie za gwiazd
wiary, i poddawali swój rozum i serce Bogu przez ycie

chrzecijaskie. Dzie Trzech Króli przypomina take
przemienienie wcdy w wino na godach w Kanie galilejskiej

i pierwszy cud Jezusa Chrystusa, którym ycie publiczne

rozpocz; nowo ochrzczony znajdowa wskazówk do po-

znawania Jezusa Chrystusa, którego pozyska przez chrzest

wity. Nareszcie ta ui'oczysto jest jeszcze przeznaczona

na uwiecznienie pamitki cirztu naszego Zbawiciela odby-

tego przez witego Jana w wodacli Jordanu, a ta szaco-

wna rocznica przemawiaa dostatecznie, e aden dzie sto-

sowniej nie móg by wybrany nad ten, dla udzielenia

chrztu neofitom. Ztd pochodzi take powicanie wody
w nlektóryci okolicach w wigilj Trzech Króli, któi na-

zywaj wod trzecli królow, ale ta nie jest bynajmniej

wod chrzcieln tak, jak si X'^'^^'^§^*^ w wigilj Wiel-

kiej Nocy i Zielonych witek. Lecz potrzeba tu i)anii-

ta, e te dnie byy tylko przeznaczone na chrzest urocz}-

8ty dorosych i tych, których yci(; nie )yo zagroone nie-

bez{)ieczeiistwem. Albowi<im w })ocztkach Ko.ciola jo

najwiksz^j czci d(>rohli, z jjogan i z ydów przyjmujcy

''<'*^'o.i*^ chrz^icijask chrzczeni bywali. W czasie choroby

liiebezpiecziirj i póniej nicico, gdy si zwyczaj clirzczeiiia

dzieci rozpowKzer linii, za.prz(;Htano Mdzi(;L'inia Clirzlu ogra-

nicza do tycli dni, ale odbywano go nrilychmiast na kacie
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danie, aby nie dozwoli umiera w grzechu pierworo-

dnym. W iiai^zycli czasach pocigani s do wielkiej odpo-

wiedzialnoci rodzice, którzy zaniedbuj ochrzczenia swo-

ich dzieci o ile mona najpieszniej, jwniewa rozliczne wy-

j)adki pozbawiaj ich ycia w pierwszych dniach po uro-

dzeniu.

Szymon. W rzeczy samej, jaka to wielka ciy od-

powiedzialno i jak srogich wyrzutów doznawaj rodzice,

którzy do ostatniej godziny chrzest swoich dzieci zwlekiij!

Proboszcz. Zasuguj oni na tym wiksze wyrzuty,

e zastpuj dla dziatek im powierzonych, miejsce samego

Boga, a zatyni powinni si stara zarówno a nawet i wicej

o ich dobro duchowne, anieli doczesne. Lecz, moi bracia,

zip(')nilem si nieco a ja musz skoczy zaoon materj;

pilno mi wic powiedzie jtscze kilka slow o M^zy ^^'iel-

ko-sobotniej.*)

") Wielki Pitek w Jerczciimie. Kociór katolicki obchodzi

"Wielki Pitek \vo wszystkich zaktkach wiata. Osobliwiej za chcia
C ft^ <. w

go obchodzi iia tej sanuj g<)rze, gdzie bogob()J8W() speniono zostao.

Posiicliajcie. co sie jeszcze dotd dzieje na Golgocie w \yielki I^i.itek,

a w historji obecnej poznacie, co si^* tam niegdy stao.

By^o to w r. 18:}') Jutrznia od])rawia si wr(')d najrzewniejszych

ceremonji (czcigodnych ()jc(')W Franciszkanów , a ja, (pisze O. Geranib

w swoim <lziele: ,, \'oyage a Jerusalem") ])rzy stole w towarzystwie

O. gwardjana, i cale zgromadzenie posilalimy si na klczkach; podii

wano tylko chlel), wod i kilka listków saaty. O godzinie w ])(U do

czwartej Ojcowie ndali si. tak jako dni ]K)]>rzednich na ciemna .Iiitrz-

ni. IJyo to po raz ostatni, em mia sucha gosu }»roroka z Ana-

toth (Jeremjaszn, ) a ta niyl tym wicej daa mi iiczud rzewno i tkli-

wo(' tych lamenL«'>w. Moglicie nieraz zauway, jakie zazwyczaj f'])ra-

wiajji wraenie wyrazy i yczenia poegnalne mily(i ram okóI), w cza-

sie zl)liajeej si chwili rozstania, a zwaszcza, gdy si ma wewntrzne

j)rzekonanie, e to s chwile ostatnie i niepowrotnc widzenia: wówczas

wicej ni kiedyindziej serce si ciska, wydol)ywaj si westchnienia,

oczy zami si zalewaj; jest to rodzaj b.jleci mao rijnicej si od
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Szymon. Ta Msza jest weselsza od innych Mszy
Wielko-tygodniowych; mona to zauway z samego oita-

cbwili rozstania sie smiertelriego. Takimi i zapewne boleniejszymi

1 3'h' moje jki, gdy si Jererajasz do mnie odezwa tak zgodnie z taje-

mnic, boleci Wielko-pitkowej i z mylami jakie si snuy w mej du-

szy. Aby wyry gbiej w duszy pamitk Mki i mierci Zbawiciela,

i by mocniej serca pobudzi do wspóczucia skrucliy, do wdzicznoci

i mioci, na które si zdoby powinny, Ojcowie urzdzaj rok rocznie

w Wielki Pitek ceremcnj zupenie zgodn z wyobrani narodów

wschodnich, której przykady znale mona jedynie wród misji azja-

tyckich, a prawdopodobnie zapoyczonych z praktyki palestyskiej.

Za porednictwem figury w^^datnej, objtoci i wysokoEi natural-

nej, której gowa i czonki s ruchome i zdolne do wszelkich nagi do

jakich j uj^ potrzeba, przedstawiaj ukrzyowanie, zdjcie z krzya

i pogrzeb Pana Jezusa, tak e wszystkie gówne okolicznoci taj si

zajmujcymi i pod zmysy podpadajcymi. Ceremonja ta rzewna i

-traszna odbywaa si przy zmierzchu wród niezliczonego zebran'a

mczyzn, niewiast i dzieci, zwabionych juto szczer pobonoci, ju-

to ciekawoci zupenie wiatow. Ojcowie Ziemi witej zebrani w ka-

plicy Najwitszej Maryi Panny wyszli z niej okoo godziny szóstej,

majc pomidzy sob tego, co w otoczeniu modych Arabów zakonnycli

no-^il wielki krzy. Zakonnicy i wierni postpowali zwolna dwoma r(')w-

nolegynii szeregami z pochodniami w rku odmawiajc gosem dojmu-

jcym i bolesnym, juto psalm Miserere, juto pienie Stabat Matcr.

Procesja zatrzymaa si najprzód przed otarzem Podziau szat,

nastpnie przed otarzem Naigrawania, aby tam wysuclia przemowy

prostej ale penej namaszczenia, pewnego Ojca hiszpaskiego o bolc-

Hnych Hceaarjh Mki jjaskicg w obu ty cli miejscach. I*oi)<')nicj postc-

powaa procesja l>ez przerwy na szczyt Golgoty. '^J^itaj zak(jnnik nio-

scy krzy, zb»yl go z uczczeniem u st<')p otarza a Ojciec his/pan,

w dalszym cigu rozj>o(tzt<'go przedmiotu, piawil do w/ruszoncL^o i n

c

/ari tonnttei^o ludu, o bolesiiyci f i<'ri)i<*iiia(li i znicu aLfi* li Zliaw icicla

a do chwili zoenia Go na kr/y/u.

W tej chwili j»rzcrwa mow, a po prz} biciu wizciuid^u Zltawi

ciel do krzya, i)o luiesiono go i urrdeszczoro w tym samym miejscu,
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rza ozdobniej przybranego i nie przedstawiejcego iir.go-

ci Wielko- Pitkowej.

w którym by za})USzczony krzy j)raw(lziwy, na ktinyin si)cnione zo-

stao dzieo zbawienia rodu ludzkieii^o. Czcigodny Ojciec gosem [)rze-

rywanym i prawie kaniem ludu j)rzyguszonym, skrela ostatnie so-

wa i chwile najzacniejszej Ofiary na tyme miejscu spenionej, aby nas

z grzeciów oswobodzi a z IJugiem Ojcem pojedna. Alo stao si, i

go coraz miiic'j sysze byo mona: tum ludu gwatownie rozrzewnio-

ny tym, co ptJprzedzio, ju mniej na to zwaa, co sie przed jego oczyma

dziao, a wyrazy zaledwie do jego usz(';w dociodziy zpot'rud wrzawy,

kania, westclinie i j)aczu.

Po przerwie jelnego kwadransa, pozostawionego na ukojenie i

uspokojenie sie, jeden z Ojców opatrzony cgami i motkiem wstnpi

na wierzch krzya, zdj:if koron cierniow, a bracia podtrzynn wali cia-

o za })om()ca przepasek ))iaych podsu ionych pod ramiona, wydoby

gwodzie z rk i n(>g i wnete pobta Chr}stusa spuszczaa si podo-

bnie jako si to dziao z najwitszym ciaem Chrystusa i)o Jego M-
ce. Celebrans, a })o nim zakonnicy zbliali si w milczeniu, })adali na

twarz i caowali z uczczeniem koron i gwodzie, które natyclimiast

przedstawiono zgromadzonemu tumowi do uczczenia.

Z uMz j)olym proccjija si uporzdkowaa do powrotu tak, jak

]>opr/(Mlnio na Kalwarj wstpowaa.

lv )ron'j i ixwo'A/AQ niós jeljn z zakonnik(nv, a figur nieli czte-

rej inni, w spos(>b jako si nosi umarego (bj grobu.

Zatrzymano si przd kamieniem 2sannii<ZcZtn'iiU ^^0 ^v t^ ni miej-

scu naladowa })obony czyn J<')zefa z Arymatici, Nikodema i wi-
tych niewiast. AV szóstko, co Ino ]M)trzebnym ])rzygotowano: kamie

)y okryty l)iaym bardzo cienkim ol)rusem, w ktach stay naczynia

z pachnidami. Ciao okryte przecieradem zoono a gow oj)aito na

poduszce. Celebrans skropi je essencj, zapali kilka zi('> i)a(:lin-

cych, a po cichej kr<>tkotrwaej modlitwie, objani ])obudki tej stacji.

Ztd powr<k'ia procesja do kocioa, wit figur zoono na marmu-

rze grobowym, a ostatni przemow ceremonja si zakoczya.

Wielki Pitek w Rrymic, Przedtawiwszy to, co si w Wielki

Pitek dzieje w miejscach, gdzie boski Mistrz raczy cierpie i umie-
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Proboszcz. Ta Msza uprzedzajca Zmartwyeh stanie
Paskie odpraw ia]a si dawniej w sain ecc Wielkaiiccr

rac, wypada nam czytelników przeprowadzi do Jerozolimy zachodniej

i wspomnie o uroezj^stociach w Rzymie odbywanych, pod okiem wi-

dzialnej Gowy Kocioa katolickiego, A jeeli Rzym odzywa si go-

sem boleci w tysij^cznych swoich wityniach, to te nigdzie nie sa tak

wzruszajce jak w kaplicy Sykstyskiej.

Naboestwo rozpoczo si wród aobnych okazaoci; Mojesz

i prorocy opakali mier Sprawiedliwego; SpraAviedliAvy modli si za

swoich oprawców; pacierze kapaskie si skoczyy, wszj-stko si spo-

sobi do uczczenia krzya; za chwilk zobaczycie Najwyszego, osiwiae-

go Kapana i wite Kolegjum zacielajcych sob pogadzk. Kardyna

celebrujcy sam tyiko stoi, odkrywajc jedno a potym i drugie rami

krzya, jakob}' wskazywa wielk tajemnic Kalwarji. Po zoeniu

krzya na kosztownej poduszce, wnete dostrzeesz czterech Praatów i

Marszaka dworu zbliajcych si z uszanowaniem do Papiea na tronie

siedzcego. Ci klkaj przed nim i zdejmuj mu pantofle. Zastpca

Jezusa Chrystusa przybrany w alb, pasek, stó fjoletow i mitr bia-

, postpuje boso z zoonymi rkami ku ostatnim stalom w. Ko-

legjum, tam zdejmuj jeszcze z niego mitr i piusk. Ogoocony ze

y.szystkich oznak najwy-zej dostojnoci, przyklknwszy po trzykro

w miar, jak si przyblia do krzya, skania si ku niemu i cauje go.

po trzykro czoo czcigodnego starca d(7tyka si posadzki miejsca wi-
t.,'go, a kiedy upadszy twarz w rodku kaplicy dotyka si ustami r;iii

ukrzyowanego Hoga, wiara chrzecijan wznosi si na widok krzya, ni( -

gdy<^ narzdzia haby, jako len zwyciywszy wiat ()dl)iera cze od

wszystkiego, co tylko jest najszczytniejszego na ziemi.*)

Lecz kt()/ wypowie, co serce czuje podczas tej wzniosej i rze-

wnej ceremoniji? W ciwili gdy Ojciec wity przjklka, ci(')r gh)sem

>aHowyrn i aosnym rozpf>czyna piew wzruszaj.Mcego serce Imjiropi

rluin (wymówek) p(,ptilr imitH, ^/,//V/ /'rr/ ///,/ (Ludu inoj, <(')(in ci

uczyni?) Niepodobna opisa wraenia tych l»oski< h wym<')wck, \:^<\s si

je Hyszy powtarzane w ka[»Iicy Sykslyskiej, wedug nielodji uoonej

) ChapcUes papaies j). 488.
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przed Zinartwycliwstaiiiem Zbawiciela. Dla odprawienia

jej przyozd:i])iaj otarz na znak radoci i wesela duelio-

Wii^^j, jakie nas p3winno oywia w tym dniu zwyciztwa
Jezusa Cliry.-itusa odniesionego nad mierci. Wtedy to Ko-

ció daje nam pozna, e Pan JezuB powsta z grobu w czci-

godnym swym ciele.

i)rz«'z niciniertelne^o Palestiyiu'. Sowa Zbawiciela sa id-zeijraclzane

Trój.pii "\ In ('l'i'isagion) y^Striff/ Boe, /Strift/ mocny iSiff^fj/nc

hitltrtilnih '-^niilirj si ti((<l ndnd: mioKci sic* tu wszystko, co w .swo-

im oburzuniu i boleci wyrzec mog hufce niebieskie o tej wielkiej (>-

fierze. 'Vo Trisagion piewa sic po grecku i po acinie; jest to Koció
wscliodni i z!iciio«ini, ali)() raczej jetlyna i ta sama ()l)lubienica IJoga-

Czowieka, ktua zapuycza wszystkicli jeyków aby wynurzy uczu-

cia, jakie ja dreeza.

Po Ojcu w. przystpuj wszyscy Kanlynaowie, Patryarchowie,

Prymasi, Arcybiskuj>i, Hisku})i, (iieneraowie zakonów, boso z zoony-

mi rkami (b> uczczenia krzya witego. Ojciec w. zaraz p(» uczcze-

niu oddanym rUrzyouanemu, kadzie na tacy srebrnej wyzacanej le-

yjej n.i }>rawicy krzya, torel^k fjoletow, adamaszkow mieszcziic

w sobie st ) dukit')W w zocie; wsz3'sc'y kardynaowie kad tam po dukr.-

cie. Kr(')l na drzewie bal)y, ma prawo do daniny wiatal Vo skoczo-

nyni obrzel/ie wysta%yiano na otarzu znakomita cze relikwii pr.iw-

dziwego krzya, która tam ]K>zostaje a do koca ciennuj vlutrzni.

l\/ym (lice, al)y wielka Ofiara jtozostawaa nawet w chwilach (tego

d i;a) wolnych od obrzd«'>w publicznych.

O dwa Izie.^to-pierwszej i jnd*) ^vfoskiej godziny przyciodzimy do

kajdicy Sykstyskiej na ciemn Jutrzni.

(ale te pacierze s.-j dug i wznios elegj: Koció ji^st (tbhibie-

nic paczc nadgrol>em. Wszelako nie pacze on na wz('>r paczu roz-

paczajca cli bez nadziei: bcltc j( go jest spokojn, a ze zranionego serca

wymykaj si o<l czasu d<> czasu niekt(')Ye gosy niewymownej pociecliy.

Dla niej r«'»wnie jak dla królewskiego Proroka, od którego sobie tych

pieni /.ajoycza, mier i zmartwyclij)owstanie wielkiej Ofiary sty-

*) Nasza godzina wpó Jo dziesitej wieczór.
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Szymon. I wtedy dzwony na nowo sysze si daj.

Proboszcz. Ju to powiedziaem, e dzwony przypo-

minaj nam Apostoów, których gos roznie powinien E-

kaja i mieszaj sie pospou. Zaczyni te i podwójne uczucie gmutku i

radoci panuje w tycli pacierzach i dwie niejako spryny duszy ctirze*

Hciaskiej w niej si odzywaj: natury i wiar^^ Z takiego to punktu

widzenia ciemna Jutrznia Wielko—Pitkowa zdaje si wicej dramaty-

czn od wczorajszej. Miserere Allegrego koczy na ten raz pacierze,

a Ko8ci(') znów si pogra w niezmiernej aoci.

To uczucie, którego wy sami musicie doznawa jest przygotowa-

niem do cereraonji co zaraz nastpi.

Caa asysta w milczeniu i skupieniu ducha udaje si do bazyliki

witego Piotra. Grenadjerowie miI;o,ji miejskiej tworz szpaler wród

wielkiej nawy. Na czele orszaku postpowa Avród pochylonych gów
krzy papieski; idzie za nim dwór Jego witobliwoci i urzdnicy dwo-

ru. Za nimi sza gwardja 8/!ilachecka tworzc eskort Ojca w. i wi-
leg.> Kolegjum. Zbliywszy si do konfesji*) Ojciec wity na klcz-

kach odmówi modlitwy. To samo i w takieje postawie zmówili je

nastpnie kardynaowie i biskupi. Podniecie teraz oczy ku kopule i

spojrzyjcie na wielk trybun witej Weroniki, której balustrada jest

przystnjjon yrandolami z janiejcymi pochodniami. \Vród tego bla-

sku wiata ziawili sic dwaj kanonicy watvkas(tv i okazali w milczeniu

T""arz nfiji^fyij^iHZ', wóczni, cz znakomit w. Krzya i inne wi-

ksze r«'likwje, drogocennti pamitki Mki Pana naszego i naszego szcz-

liwego (>dku[>ienia. A wszystek lud i wszystkie bractwa miejskie uro-

rzyeie zebrane w milczeniu, iriodlil^y si i wzyway boskiego zmiowania.

Ow ' tfi Hp.'^.-()b, w j;iki si stolica wiata chrzecijaskiego po-

bu<l/.i w rocznic spenionego na (Tolgocic bogobójstwa, w riewyjMwic-

dzianych uczuciach skruchy i mioci, i jako odpokutowy^a i<»kr<ic/nie

w matce wszystkich ko(ioh'>w wiata witokradzkic naigrawania. To

"^koczone} adoracji Ojciec w. Kam jcd<ri si podnosi, pozostawiwszy

ca a'y.s w n|)ok<»rzeniu klczcii, post* pii ]«• ku kizyowi niesionemu

|>r/,«'/. Au lytora Kr»ty i wyt-liod/i /, ijn/yliki jjou i;ic;ijc do Watykanu,

•) Ctfolowiuc w. Piot r;i ;ij»<stol.'i.

17
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ANjingielj po wszystkicli czr.iacli wiata. Bo chocia n-

kryli si i zamilkli w czasie mki Zbawiciela obawiajc si

w touar/ystwit' liwardji szlaclicckicj z gorejcymi })<)flKHliiiaiiii. 'I^ak

^k')<)l< r/A-i bywaj uwiclIioiH' c/ciijfodfU' relikwjc, kt('»ry<li opinuz

ojiej C7AM ))iil»lic'ZiK'j nikt iic/,cir nic moe bez s]>eejalnego po/Wolenia

Ojca .
(t(I\ sic to <lziao II wieletro Piotra, w iini>cli kociol.Mcl) oiiie-

wano wobec licznego zgromadzenia wiernycli boleci lU)ga-C'zb>wieka.

W nickl<M'ych kociolaeli obchodzono „trzy godziny konania."" AVy-

Kzedszy z tych wity, hid skruszony ud.Mwa sie do holiseum (o kt(.-

r\ in ()i»szeri»i#'i powiemy) albo g<lzieindziej, <11m odbycia .,drogi krzy-

owej/' Mby okry pocaunkami i skroj)i(' znmi drou bolesn, ktcnn

Sam Zlciwicicl krwi Swoj skropi. Lecz obok Kr('il.'i Tneczcnrnk<')W

jcsl Marya Matkri wielkiej Otiaiy i Sama te Ivr<dowa mczenn ik('»w;

])obono Kzymu nie mognby o tym ziipomn ie('. ,Ie;eli |t)^y [-(hykii

dnia wstpisz do niekt<')i\ ( h kociobiw, zna dziesz tam lud odpra wia j;i-

ev (iiMlzinki Matki osierocojicj,

\\';('»ci wsz\ ze zgromadzenia zwiedzilimy sklepy miejskie ize-

iiicze ^^'gbd)i widziano zawsze Madonn ow ii-l b ii liib jak taje-

mnice Zbawiciela na gb'»wnym wi<loku >\' t ransparcucie. J^ze/nicy cie-

sz sic z ukoczonego jiostu i oluhodz t niewien demonsi i a«-j po-

wrót >W"_c<> proccilcru. Jaka t<> rozmaito- pojawia sic w \ciu bidu

clirzccijrskiegol < )(| cz.msu do czasu spotykalimy paliide niosce tak

jak wszyscy olni rze garnizonu strzelby poc li\ louc na znak wielkiej

aoby.

W Nea])<du iilrzynmje si inny zwyczaj. AV ostatnie dni Wiel-

kiego Tvgo<lnia, nikt, jiod adnym ))ozorem, nie moe Jiywai- jazdy :

kr<»l. famiija krdewska itl ))iesJto bt»z adnej zcwnlrznej okazaoci,

zar<''Wno jak icli poddani. (,. Pes 'rois lioine.")

Droga krzyowa w Kolizeum. .le.^i-to praktyka poboniiof^ci,

irinjca tf» tlo si(d)ie, i zbiera wiclki(Mum\ wiernych. ,Jirncia drogi

krzyowej" wycluMlz zr swojej kaplicy, ni irszczcej si^* na „Forum. *" Na

ezeP' kar(yna protektor brac'wa przyluany w W(')i- pokutniczy, niesie

(biy krzy, /.a proi-esja braci, idzie bezporednio pi<tcesja „*«io8tizy-

cz.ek brae! wa," [jodobnie jak poi)rze<inia pt»d pr/A;vyudnictwem ki'zya.



127

ydów; ale po zmartwychwstaniu i ukazaniu si Chrystu-

sa, uczniowie nabrali odwagi a pocieszywszy si, oglaezali

Drzewo i\ najczciej podtrzj^mujj^ delikatne rce szlachetni' eh

lrmi izmskich. PodM'ójny ten orszak kierowa si zwoliui ku Kolize-

lim, piewnjc hymny i inne pieni. Przybywszy na rodek areny,

gdzie oczekiwa tum cinity i milczcy, obadwa biactwa otoczyy

Wielki krzy, na którego podnóe wslpi zakonnik zgromatlzenia w.

Bonawentury. Kaza, a ))okornym sowom jego iiiiny olbrzymiego

-Amfiteatru i wspomnienia walk staczanych na tym miejscu, nada^^a-

y moc niepokonaln; szybko miky znlwardziae serca i wid/.iaby

podczas onego obchodu stacji, wiernych Rzymian i cudzoziemców skra-

piajcych zami t ziemi przesika, od pitnastu wieków, krwi pra-

ojców n aszyeh . i Tams^,

)

Wielka Sobota w kaplicy Sykstyskiej. W u^ielk Sobot

kaplica Sykstyska przybaa ju niektóre ozdob-y; posa<lzka i stalle -
Kolegjum zostay okiyle dywanami, im otarzu i tronie pozostay je-

<zcze fjolety. Ojciec ^. w kapie czerwonej, w mitrze zotem dzianej

kardynaowie w kapach fjoletowych znajdowali si na swoich miej-

scacli. Tak jako we wszystkich kocioaci katolickich, naboestwo

rozpoczo si wiceniem nowego ognia i paschau. Na Exultet *)

wszy.-5cy stoj, tak jak podczas ewangielji; sysztilimy tedy jeeli nie

>nuzyk anioów opiewajcych zmartwyciiwstanie Zbawiciela, to przy-

najmniej najwzniolejsze pienie y.dolne wedug znawc<')W, rozweseli<' na

aienii; )k> tej nielodji nastpi piew kolrjny, powany i melancliolicy.ny

proHictw i litanji uioczyflt^j; tak caa sta i'oyto przcflstawia si o-

* /om naszyn\ i zdajesz si )y<' pr;<*nicbionym <lo ony<'h <)wieth)n\(li

nocy, w k«'»ry<li pierwotny Ktjcit)^ !sprowa<lzji do < hr/cicdnicy li( /•

ny<*h swoiciu w 'licli prz\ ])iMn\ <1k katechurn('n<')W, wz\'Wajc nad t\

rni kandychilain i nidta o|)i<ki <Ji wab-bnych ]ni('^zkac<')^v n icbiask i<
j

'Jerozolimy. ( In/tn ju dopeniono, a us^iczwliwiona Ma t ka, k!<'ira

tb)pi<»ro co *d<laa swemu Obhibi-cowi jiai^id dy,i,'it<'k, nie j)o.' ia<la ^ ic

/. radr>ci.

*)'rak »i aao^yna WHpaniay (»j>i('W djak(*na p.ischa pOH\vi<''aj'

^egc».
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wszdzie rndopn nowin, e ich nauczyciel zn.ailwydi-

W8tal. Dla tego wic dzwony, które ich oznaczaj daj

W h»j chwili i.ajwyj^zy knpaii pi ZYudzitwji kapc hinl kardy-

naowii-^ czeiwoiM' kaprliiszr, zapaknjsi witn-e >v<)-k<>\vt' n^id l)al»i>l rada i

wiccT na oharzii liinicrizczoiM' i»a zh)cist ycli kaiid('lMltra( li. Oji it-c h^

przyHt«'»piNV>zy do otarza zdejmuje iniliH.' i iozj oczy na i;>aliii Jitilial

mc, oiiMHwia spowied powszeclm, wstcpnje na ."•w<'ij I r< n i «(11>'( rn

liohl posuszestwa {ohedtej^tut) >^- Kolei^juin. .Icdcn z kardy na<')W

kapnn<'>w pizy>lpii je «io <><1 prawieii ia Mszy wi^»tej... SiiclialiMiiy

z przymknitymi oczyma aknrd('»w niemiertelnego utwoin Palest rii! v

znanego pod imieniem: MsZd }ui})h ta M<ifCf h (/(»: intonncja: (,/(,ri(t

in erceJi<'ix dopiero nam pomininu oinic oczy otworzya. W teje chwili

dwaj Ulerycy, Ji^/airsid , innieszcznnycli |)o za otarzem odkryli dywnn

otarzowy pizeilstawia jacy wizeir.iiek zmait wycli wstania pll^kic^o:

IMomiMi soca pad na otarz i owi«M'i poslai- '^lej^o, co nien' zw\

-

ciy. Z szyikocia l)\ skawicy s/czf^cie promieniejce udziela sic la-

cmii zufroniadzeii iii. (iwaidja szla<lie( ka wznosi miecze opuszczone < d

Wczoraj; szwajcarowie jiodnosz iiala)ardy, woni rnaczuiii, liedi-le la-

ski swoje; dzwony miejskie milczce od Wiidkie^o Czwartku odzywa-

j si w t<'je chwili, a dweU ich wesoy miesza si z hukiem modzie-

rzy ;^war<lji szwajcarskiej i z armatami twieidzy ^\\. Anioa.

Po skoczeniu aiii<'lskleu^() li\iiinu wychodzi sulidjakon Andy

tor K(»ty w «]almaty<"e biaej w towarzystwie jednecfo mistrza ceremo-

nji, klka przeil otarzem, zwraca si do tronu papieskiego u^<lzie si

w Lfos odzywa: l\ii, r Sancfr (Hinuto rohis (/iiiifliiDn iitdijmnn

^

i/iin(/tsf A/IrliiHi. (Ojcze ^wit^ oznajmiani Wam wesele wiidkie,

jakim j<'st: Alhluja.) Na te Hh»wa eiolo si j)o<l stoj)y Ojca f^., cauje

takow<*, wraca do '/akrj^st j i i me ukaztije si wicej. i'o skoczouA iii

oi^hoszeiiiu, celebrans piewa po trzykro<': Albdiija, a za kad\in ra-

zem piewacy odpowiadaj na t sam nut; lecz kocówk dodaj

dopiero za trze(d odpowiedzi.

Zaiee-i dolad piknymi obrzdami wracamy do sameje Mszy

Palestriny, kt<'>ra nam a do koca daa za koszt owa/r rozkosz yv, jak

tiC7.uei», a sjiokojn, jak marzenia. Koskosz to sprawia, e; wyszed-

szy z kaplicy przejci wdzicznoci, udaliimy Hi do grol)owca nie-
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si sysze na nowo, Wogóle icli dwik oznacza rado
wiata katolickiego, tak jak umilknicie wyraao aob i

smutek jego mierci spowodowane.

miertelnego kompozytora, aby si tara za spokój jego duszy pomodli.

Palestriiia z roskazu papiea pochowany zosta w bazylice w. Piotra i

spoczywa u stóp otarza w. Apostoów Szymona i Judy.

Od chwili gdj piewano Gloria, cay Rzym zmieni ca^ swoj^

powierzchowno, uczucie radoci objawiao si we wszelkicli posta-

ciach, ulice zapeniy si publicznoci,. Wród tej fali ludu, jedni

wychodzili pospou z nami z kocioa w. Piotra, inni wracali od w.
Jana Lateraneskiego, gdzie wedug starodawnego zwyczaju odby sie

chrzest uroczysty katechumenów ydów i muzumanów, wystawiano go-

wy witycli Apostoów Piotra i Pawa i dopeniono wiecenia giene-

ralne. Wszystkie inne kocioy dostarczyy te znaczny kontygens, a

wród tumu syszano tysiczne powtarzane okrzyki JBuona Pasqu((.

Yj tyra chrzccijaskira witaniem, czyy si po wszystkich ulicach wy-

strzay mu.^^zkietów na znak wesooci; przemykay si eleganckie po-

wozy, a ku wielkiej radoci dzieci, z baldachimów limi ustrojonych

zwieszay si kiebasy dla oznaczenia skoczonego postu. Widziano oj-

ców nioscych na swych ramionach biaego baranka, którego poywa
w dzie Paschy, kada rodzina sobie za obowizek poczytywaa. Taki

wid<jk, jaki objawia miasto przedewszystkim bogobojne, jest dla po-

drónego ródem gorzkich wspomnie. Podobnie jak Rzymianie, tak

i nasi ojcowie znali te radoci wi^»te i naiwne, które tak poytecznie

J)rz«rywaj nudy pielgrzymki naszej na tym padole paczu. Mymy *)

je wy^rriali z naszych zwyczajów a nawet z nasj^ej wyobrani; godzio-

by Hi zAHlanowitj, czymy si przezto stali lepsz3mi albo szcz^'liwsz\

-

mi.

llozkoszr fjodobnego rotl/jiju, lubo odnii<'nn<'j !ja1\iry, zoslnly

riarn zachowane na wie(f.<>r. Okoo godziny (tzwalrlej wieczorem Or-

mianie katolic(ry odprawiaj w kociele w. Marji Kgi|»cjanki pivrw-

>*z M.Hz wielkanocn, liiskuj) 1<'j n;u<>'l<;\\<j<;i <)l(></.<)n^\ li</n\ni ilu-

') Wszystko to ni''\vi jiielgr^ym fracuski w l^zymie*
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Szymon. W tej M^*zy piewa tez kapan: oGlorja iii

excelsi8 I)eo. "— (Chwaa na wysokoci Eogn^

chowiestweni zuaj^lowal sie przy otarz?i. l')>i<'»r wschodni biskupa.,

kapani i wierni, icli jyzyk, piew, obrzdek, nadaj wielki urok tiinii

obrzdowi i rozwijaj przed okiem chrzecijaninn wspjinia kart czci

godnej rttaroytnoci. Bylimy na tym naboestwie dojK>ty, p«'»ki riasni<'

wezwaiK; na inny obi/d d()»\v. Marcelego, peleu wdziku i bardza

st<)-«)\vn\; chc m(')\vi o koronacji Maryi Panny. \\(Z(>raj Kzyin

bolah bolecinini Maryi, d'/,i spchiia si z .lej radociami, a w swojej

synowskiej tkliwoci ma je nznpelni radoci nad Zmart wychwstanieni

Zbawiciela. Okoo <dtarza wspaniale owietlonego, licznie /gromadzc

ni wierni opiewaj siedm radoci Najwitszej Maryi Panny. Skhi'

daj Jej powinszowania, Idogoslawiest wa i \\yznania, wygaszaj

wszystko, co tylko dobrze wychowane dzieci mog w uniesieniu, mifo"

ci i radoci, wypowiedzie jedynie ukochanej matce. l^anne ^/h.i-ia

hi t.r(*l.siH i wieczoiiij koi-onacja Najwitszej Maryi Panny zoyy
(Iow/mI pobonoci Uzymia-i, a serca nszyslkicli zadowolnione ocz<"

kuj z niecierpliwoci jutrzejszej uroczystoci.
( Idiiict'')

*Grób Wielko-Pitkowy w Polsce. <>pr<')cz tak zwanej Piwfiicy,

(
|>rzypoininajcej jtoltyt Pana .lezusa w wizieniu w nocy przegradza-

jirej czwartek od pitku) czyli kai)licy, ozdobr.ie, wedug Kytuan

rzymski<'go przystrajanej, w kt('>rej jak w swoim miejscu powiedziano

Najwitszy Sakrament , po sumie Wielkiego Czwartku si przediowu'

je a do Liturgji Wielkopitkowej, w piowincji polskiej, urzdza si

midto tak zu.any iir<')l). Jest to za)ytek gorliwej naszyci przodk«'>w po-

ho/.noci, kt<'»rv si jti niejako w prawo zamieni*) a obrzdek ten o-

krei(;ny jest w naszym prowincjonalnym Piotrkowskim liytuale i kan-

cjonaaci.

*) Do o-brzilini' naszych piorwicjalnjch rzymskim KytdMem nie-

objtych, nale te; Procesj;i t.lzyl^rol na Rezurekcyjna i Horaty oIkI.m-

r/.one wyjtkowym przy wilejefr. i je mona codzienne, przez cay A-

(Iwent nie wyhiczac niedziel ani injV( i wiat uroczvHtveh i)rzed wita-

niem przy siedu»in wiecach odprawia piewnjc: (jlortu^ (Jredo i j^*'

dyn oracji^.
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Proboszcz. Tak jest: jest to oznaka radoci, w tej

e-liwili bowiem dzwony i organy na nowo sysze si daj

Pan Jezus umar na krzyu o godzinie naszej trzeciej wieczorem,

wiec do grobu mogt by wniesiony okoo pitej; bo naleao wprzód

sprawdzi rzeczywista rrier, czego dokona onierz Longin, co bok

Pana Jezusa przebi, z którego wypyna resztka krwi i woda jako

niezaprzeczalny dowód rzeczywistej mierci; trzeba byo pozyska po-

zwolenie Piata do zoenia Najwitszego Ciaa z kizya i pociowania

go w grobie, w skale wykutym, a odstpion} m przez potajemnego u-

cznia Jezusowego a vSenatora ydowskiego; naleao zakupi nowe prze-

cierado i drogocenne olejki; wreszcie, to najwitsze Ciao namaci*

Lituigja pierwotna przeto odprawiaa si wieczorem w przyblie-

niu godzimy mierci i pogrzebu Zbawiciela. Obecnie czas ten o par

godzin si wyprzedza, bo Liturgja musi si koczy przed poudniem.

Po skoczonej Liturgji naleaoby cae naboestwo bezporednio

nieszporami zakoczy. Lecz w Polsce przed Nieszporami rozpoczyna

si przeniesienie Najwitszego Sakramentu do grobu, przypominajjjce

takowe przeniesienie najwitszego Ciaa Jezusowego.

Kapan w Wielki Czwartek konsekruje drugj^ liostj dla pomiesz-

czenia jej jutro w Monstrancji grobowej; po skoczeniu za Liturgji

\\ ielko-piatkowej umieszcza natychmiast najwitsza, Hostj w Mon-

Kirancji, a zoywszy ornat czarny i)rzybiera stu i kap bia^; po zwy^

kych ceremonjach zwraca si z Monstrancja do ludu intonujjjc rzewne

Itesponsoriiiin Uecessit Pastor bonus (Odszed Pasterz dobry;) udaje

si nastjuiic j)rocesj<jn;ilnie do j)rzyrz:^dzoncgo grobu» Tam dopiero,

po ustawieniu Najwitszego Sakramentu, odprawiajji si nieszpory.

Odtd ju lud wierny nieustannie a do Ue/urekcji oddaje, zniieniaJMc

hi, adoracj Najwitszemu Sakramentowi.*)

Przd/anie i str >jenie gr.dju nic ji;st a Iriyin przepisem kociel-

*) \\y\ w nas pobony zwyczaj, kt<'>ry si dotd prz('cli(>wuji'

na Spiu w Wgrzccii, e gorliwi i poboni c/,h)nUowlc bractw i ccclniw

|»r/yl)rani woj«koWo z lialabardanii stawali pr/y Ljrohie, /mieni;! jc sic

co j^<»d/,ina. — Halabardy, ponmiki <>m"^(> olM/,<lku, dot;ui si |ii/,eclio-

^^ui;i w iiiekt(rvcli kucioacii

.
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a r(')wnie te i iiiJi^e dzwoneczki kccieliie; wfzaf^IInO iicre-

stniczy w i-adoci jiikii przejty jest kocie] na wspomnie-

n\ III oUrcloMc, tylko ]m>1m)iii'J Torli woci pozost fiwinnc. Nadmienia

si.' ii;i<lto /« pn innifszc/ciiin M<>ii>t r;incji w jjjrohic pr/eiiosi sii.' te i

|Miszk:i z komun ikantniM i do tcLTo, jj^rohu. Koiiiuni.i \vit.*tj\ przez W lel-

ki I*i:it('k i Wielka SttJn)te udziela hie l\ Iko jako ^\iatvk iiiidieznieez-

nie elioiN in.'*

Koció Katolicki i skazani na mier. /olMczymy w tym miej-

Kcii czym jest lv(>ei('d katolicki dla nioszczli \v\cli, kl<'trzy ];oz)awi(.

ni s:i szczyeia pozyskania ar*ki u ludzi, a sprawiedliwo i(l) jia mier'

skazahi. Tak jest, dla zluddniarza nawet na s/afocie, zdaje sie 1>\ ('

dzie mniej smtnym, od chwili kiedy Svn lioy raczyi sta sie ofiara

dla liiiizi, na szu>ien'cv krzya. 'l'o. )ia co si iiatura olnirza, jest zla-

Liodzone itrzez kiske od «iwili, w kt<'»rej iieszc zeli w\ skazaniec r/tu a

Kie w oljecii" IJoLra, kt<'>rv od nie^o juzyjmuje kar mu \\yznaczona na

z i l<>sv(''-ucz\ nienic za jcL^o zl>ro(nii'; od eliwili, ifdy sie wys)tow ada i

zi>ili najwitszym (iaem Pana .leznsa, On m> sam jeden nieopuszc/a,

Lt»s jcLTo z i)unktu katolickiego widzenia, staje si mniej alon\ in, a

promienit' w\ tryskajce z krzya o<l>ijaj si na irrolne nkazaea jak(d»y

wia hi ]>ocie( hy. Jake pikna jest katolicka rcdiirja <l]a pojinanyi h,

w p(»r<)^^ naniii z hrodniarzem zat wardzialy nj, kttire^o r(diL'^ja ra<lalt\-

pizynajmniej, disz wyratowai- od zat lacenia wieczm'i;<K 'IVn kajdan,

len krzy, te upominania, te zy, te modlitwy lu<lu zanoszone do kona-

jcego ,U'ZUsa do Matki l)olesnej, oto owoce mierci Zlawiciela, kt<'»'

rv uiniTajc za WHzystkici ludzi, nauczy! nas, iK- warta je(lna dusza

na szali wiecznoci. Nie ma zaiste rzew niejszrgo widoNN iska na ziemi

nad te walk midzy biednym kapanem a piekem, kt<'tre <di<'e zdawii-

swoja zdo]>ycz. nad ro?»ice mih>sieinej sprawiedliwoci Koeiohi a spra-

wie(lliw«>«ei lu Ikiej, ..W dw«'>ch kracach szafotu, (nn^wi ( 'hatauhriand )

ic d w ie spraw iedli woci stajsj najirzeciw .>»iel>ie: jednej, nieulWai^anej i

opartej na mieczu towarzyszy r(»z]>a<z; druj^M trzyniajsic zason ]»rze-

sik zami, okazuje si jiomidzy j> d»on incHllitw i nadziej; mini-

strem jdi-rwszij jest czowiek krwi, a diu^nej, kapan ]»okoju; je(lna

potpia, a <lru!.ra rozyrzesza. Niewinny czy, winny nuiw i jderwsza d<^

ofiary: //////t/v/y— a drui^M nawouje: synu niewinnoci lub pokuty '/'x/^-

i
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nie swego tryumfujcego maonka, powracajcego do y-
cia nowego, wiecznego, chwalebnego i niepodlegego cier-

puj do niehar — Jest tu có wicej nad marzenie wieszcza w tych so-

wach autora Genie du Chrystianizme. Przypatrzcie si np. bractwu

San Giovanni decollato, (cicie vv. Jana) speniajcemu obowi.^zek

w Rzymie w wizieniach! ,,Kiedy zbrodniarz ma by straconym, dwaj

czonliowie bractwa, którzy si w miecie znajduje, czasem biskupi,

albo osoby wielce powaane w stolicy, przepdzajj| z winiem noc calfi,

a nazajutrz towarzysza mu na rusztowanie i obecni przy wszystkich

szczegóach strasznego obrzdu, których on jest przedmiotem. Naj-

witszy Sakrament wystawia si we wszystkich kocioach, aeby

wierni mogli dopomaga grzesznikowi do zniewolonego pojawienia si

przed swoim Sdzijj. Tum, co szafot otacza, zajty jest tylko bada-

niem, czy skazaniec pokaza oznaki skruch} . \Vies'ci sprzeczne ciera-

j si z ust do ust, jedni mówi,, e zosta niezomnym, inni e si z Bo-

giem pojedna, niewiasty nie mrg poj, aby by bez skruchy; Jezus i

Marya, mówi, na toby nie zezwolili, one s pewne e skoczy ukorzo-

ny przed Bogiem, zanim si stawi przed Jego obliczem. Gdy si to

dzieje, dowiaduj si, e nieszczliwy jeszcze si pasuje ze swoj pych,

a lujo posiada to wiato wiary, którego niepodobna, aby katolik nie

posiada nie moe si atoli odway na znienawidzenie i oburzenie si

na swoje zbrodnie, których smutne korzyci na zawsze utraci, a obec-

nie tylko doznaje wszystkich okrutnych nastpstw. Nie moe on ju
wicej doznawa zadowolnienia w zemcie, nie moe si upaja przyjem-

nociami obrony, a przecie a do ostatniej godziny nie chce si uzna

winnym. Niespokojno tumu siga swojego szczytu, godzina upywa,

dr z niecierpliwoci, wreszcie rozchodzi si rozgos o zmianie. Szcz-

liwy zbrodniarz podda si asce, ukorzy si przed krzyem w gbi
Hwej celi, modli si ze skruchj^, [)owzi myl tkliwej miocri wzgl-

dem znienawidzonych, zda sic nu h\v<')J los z mioci, uwielbi rk co

go dosiga, baga o przebaczenie, wyspowiada si z gbi swego serca,

zda si na rozporzdzenie kapana, dopeni zadosyr uczynienia liogu i

ludziom jakiego domaga si )d w ostatniej godzinie, poddaje; si

z gotowoci na wszelkie o>elgi i kary, na jakie; zosta skazanym; przyj-

Tnuje, o ile t(;go zajdzie ])otrzcba, wszystkie mki czyscowe chociaby

18
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pieniu. '^) Powody, dla Jakieli ]'it;wajwtyin dniucliwaa na

wysokoci, s nastpujce:

najdusze, by lylko tym s)»()M)lKni ni('ii przy lasi*.' Boej ok;iz:i(' swij

al serdeczna-, pragnienie pojednania si i pozyskania eliorby najpo-

^51edniejszego miejsea w niel)i<)sacli.

Nowina ta rozchodzi si lotem ])yskM\vicy wiid niizliczoiiej j)n-

bru^zrioci, i syszakMn jak n locziii wiadkowie oj>()wiadali, i ni^dy nie

zapomn okrzyk«')W radoci wydobywajcych si ze wszech stron, a

tworzcych jakoby jedn wsp('»ln:i zJrowdk wdzicznoj^ci, i j)odzi-

kowania za hiske dla duszy wyprawiajj^cej si na (irog wiecznoci.

N'i^^ w tym dziwnego, e osoby pobone, które 0(i czasu do czasu spe-

niay ol)owi^zek przysposabiania skazanych na miei, miay tyle na-

dziei o ich zbawieniu. Ojciec Claver by tak przekonany o wieczny n

zbawieniu wikszej lic/by tych, kt()ryni t usug o<ldawa, e i)owne-

go razu wyrazi si, rn(>wia'- o ludziacli, co oddawali zbrodniarza w r-

ce sprawiedliwoci; ,,oby im l^()g przebaczy; lecz oni zapewnili zbawie-

nie temu czowiekowi praw(opodobnie z naraeniem swojego.''

To, co si rzeko o Rzymie, stosuje si do kadego kraju katolic-

kiego, który jest wiadkiem takiego smutnego widowiska; a czb)wiek,

którego nazwiska nikt dotd )ez wstrtu nie wspomnia, len rozl><)jwik

na otwartym gocicu, ten morderca, irntobójca, wyeiska zy szczcia

i nadziei; od chwili w której si dowiaduj, e si nawróci <lo I>oga,

ju go kocha zaczynaj, zajmuj si jego losem, i ow(> ten nieprzyja-

ciel ludzkoci pojednany z IJogiem i z ludmi; poniewa Bta si uczest-

nikiem ask wysuonych przez Jezusa Chrystusa na Kalwarji, a ten

r<')j katolickiego ludu zapomina mu nagle caej przeszoci tak, jako i

H('»g o niej zapomnia i zdaje sie by obecnym egzekucji mczennika;

tak wielce oceniaj winowajc, którego>y byli par godzin pierwej roz-

szarpali, a któremu obecnie \^^'>Q lask swoje wywiadczy. Nie jeste

to nadmiarem mioci chrzecijaskiej i cudem aski, kt<')rym wzruszona

Hpócczno przez wiar katolick, nic przestaje, nawet Ijezwiednie da-

wa'^ wzruszajcego objawu.

*) I*rzejeie z aoby do radoci, odbywajce si w Sobot Wiel-

k jest nader szczytne: ,, Wchodzimy do kocioa zaciemnionego, zale-

dwo jedn lamj) przy grobie owieconego, syszymy Mk Pask
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1. Poniewa Zmartwychwstanie Chrystusa byo jako-

by drugim Jego narodzeniem; poniewa Anioowie piewa-

li to pienie radosne przy pierwszych narodzinach Zbawicie-

la, a zatym ta pie dokadnie opiewa drugie Jego narodze-

nie z ona grobu, to jest, Zmartwychwstanie. 2. Jak A-

nioowie w Betleem gosili pokój ludziom dobrej woli, tak

równie w tym dniu ogaszaj nowo ochrzczonym pokój

z Bogiem, jaki otrzymali przez ask powicajc w chrzcie

Wielko-Sobotnim; jest to niejako powitanie, z którym

si Koció do nich zwraca. 3. Anioowie ogosili paste-

rzom Jezusa narodzonego w obie; podobnie te same du-

chy niebieskie oznajmuj Jego powtórne narodzenie nie-

wiastom, a te oznajmiaj takowe Apostoom; jaki wic
piew moe godnie zastpi to pienie anielskie ?

Szymon. Zdaje mi si, e w tej Mszy s jeszcze in-

15 e szczególne wyjtki; pami mi tylko zawodzi.

Proboszcz. Opowiem wam, co ta Msza ma w sobie

szczególnego i wyjtkowego; jako 1) nie ma wcale Intro-

itu czyli wstj}u, to jest pocztku, poniewa w pierwszych

wiekach lud ju by w kociele od pocztku wigilji.

W pierwszych wiekach piewano na Introit Mszy w. cay
])sahn, tak jak to i teraz w niektórych krajach czyni,

j)iewajc x>ie przed zaczciem kazania, aby podczas te-

Hpiewanij na trzy gl^osy, Hyszymy równie utyskiwania (Lamentacje)

.TerernjaHza 'piewane w tonie smutno-i)ateLycznym, INIodlilimy si^* za

\K)<^iiii, Turków i yd<w; znajdujemy 8i^' w kociele zaledwo jedna lam-

j>^ owieconym; w takiej ciemno(;i i w [)OHr<')d mnóstwa wielbicieli mil-

czjjcych [>iew litanji dah^ko jeszcze uroczyslszyni si(^' wydaje. Po nie-

jakim czasie kaphan i wierni, ^^osy i iriru; instrnmenta oznajmiaj weso-

e Alleluja wielkanocne. Bfysk wiata okazuje si(; we wsz3^stkicli o-

kriach koci<da katedraln<?<(o; dzwony (»d dni trzech niilczjjce lir/miM

radonie z wysokoci wiey k')(i('liiej; l»ij,*i z rirrtiiit, rozwieszaj rliora

^wie i wtedy to sysze nio/iia: ,,Suir<*xil Domiims vere alhduja; etap-

partiit Simoni alleluja." ,,Zriiartwycliwsta Tan juawdziwit; i ukaza si^'

Szymonowi." (Neal i \Vel,l,, ^ S,jii,l,(,r(zntir sir. hif>)



go piewu lud iii('><^-l sie zgroiuatlzi do kocioa. Potym
rozpoczynano Msz \v. a ])onitnva w sobot tak jak i

teraz wszystek lud ])\\ o])ecny i)rzy ])o\viceniii wody
clirzciclnej, inoua wic byo zarzyna Msz wit, bez Intro-

itu. ( )])eciii(', w miejsce caego i)salniu. kapan w^eMszacli

z\\ ycznjuycii przyslj)i\vszy do otarza czyta bezj^orednio

tylko kilka \vi{M'szy na stronie Kpistoly; pomimo to zwy-

czaj opuszczania Introitu w Wielk Sobot zosta utrzyma-

ny. Po odczytaniu K})istoly zaczynaj ua nowo piewa;
Alleluja, kt(')ry to j)iew j)rzerwany byl od Niedzieli Sta-

ro-zapustnej,a teraz tym j)iewaniem roz})oczyna si wa-
ciwie un)czyst() Wielkanocna. Dodaj tu jednak je-

szcze j)iew nazwany Traktem, który te r()zj)ocz si od

Staro zaj)ustnej Nied/.ieli. Moecie nie zauwayli tego, e
w czasi(» piewania Kwangielji tego dnia akolici Jiioscy

wicM-e uie otaczaj tak jak zwykle djakona. By moe
i t ) opuszcz(Miie z tego j^owodu nast|)io. t^ nic^gdy ko-
cioy w t(\j nocy byy jasno owit^tlone. lak i wiato z])y-

tecznyui byl" do (dczytania I^^wangielji. Moe to jeszcze

oznacza, e w przeddzie Witdkanocy rado Kocioa nie

byki jeszcze zupe'n, tak jako Marya Magdalena j)omim()

radoci z oznajmienia Anielskiego pozostawaa jeszcze smu-

tu i uiespokojii dop('»iy, \)k\ Pana Jezusa Zmartwyci-
wstaego ni(^ uji'zaa. ()pnszczaj ji^szcze w tej Mszy wiele

modlitw zwykle odmawianych, a w tym naladujemy daw-

ny zwyczaj Kocioa. Starano si j skróci o tyle, o ile

moiuM, a to z powodu dugoci |>o|)rze(i niego na)()estwa,

i aby ]\]v utrudzi nowo oclirzczoiiN cli znajdujcych si
w tym dniu na caym naboestwie, kt(')re w Wielk Sobo-

t rozpoczynao si niegdy okoo godziny trzeciej po ])()-

udniu, a skoczyo si o pónocy.

Szymon. (/zv to )y moel l>yaby gorliwo ludu

tak wielk, e na naboestwie przez tak dugi przecig

czasu trawi!^

Proboszsz. rak jest, Szymonie, chocia to naszej o-
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ziboci zdaje si by niepodobnym do wykonania *). Ka-

techumeni jednak znajdowali si ju w kociele od godziny

dziewitej rano, bo najprzód egzaminowano ich zasad

wiary, potym kapan kad na ich czole znak krzya, odma-

wia egzorcyzmy i wkada na nich rce. Nastpnie odma-

wiali Skad wiary apostolskiej, a po wielu modlitwach ar-

chi-djakon rozpuszcza ich wtedy dopiero, kiedy si nabo-

estwo miao rozpoczyna. .

Jak to ju powiedziaem, lud zgromadza si okoo go-

dziny trzeciej po poudniu, a wtedy biskup w towarzy-

stwie kapanów rozpoczyna naboestwo. Najprzód po-

wica ogie i pasclia, odczytywa rozmaite ustpy z Pi-

sma w., które si odnosiy do nauki katechumenów; prze-

gradza je modlitwami; potym powica wod chrzcieln i

piewa Litanj, nakoniec udziela Chrzest katechumenom;

a po tym Chrzcie nastpowao Bierzmowanie. — Uko-
czywszy to wszystko rozpoczyna Msz w., w czasie której

czsto udziela wicenia klerykom. Nic wic dziwnego,

gdy takie naboestwo trwao a do pónocy. wity
Hieronim mówi wyranie, e zwyczaj zatrzymywania ludu

a do pónocy w czasie nocy Wielkanocnej siga czasów a-

])Ostolskicli.

Z tego to powodu o]:)mylano, aby Msz wit, która

tak póno si zw^leka, o ile si dao, skróci, aby pozosta-

wi ludowi czas do wytclinienia i od])oczynku, poniewa
.Jutrznia, na której te wszystek lud ])y obecnym, l)ardzo

rano si rozpoczynaa. ()j)Uszczano te pewne modlitwy
w czasie Najwitszej Ofiary, j)oniewa te odmawiane byy
w cigu j)oprz(HJnich cenimonji. Nie odmawiano Skadu
Apostolskiego, jako we wszystkiej dni, które nie miay cha-

rakteru wita uroczystego, a nadto odmawiano takowy
pr/,<'fl ('lirzt.Mii kat('cliuin(uiów; równici ()|)usz('za,n() I^ara-

nok Hoy, ktf')ry by |)i(*wany |)rzy kocu Litaiiji. Nie

*) D/jwriH, y.iiiHU', rzecz, i <iziH riiko^o iii<' z;i(l/ivvi;i, ^<iy sii. lu-

'Izie o I wi('c/,r)r;i do y.iHuc.^a dnia li.^wiii, 1.;i</,;ic liiU s/iilcnijc.
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dawano ucisku |)ok<>ju, i)()iiiewa Chrystus jeszcze go nie

by ogosi swoim Apostoom. Na ofiarowanie, kiedy lud

zl)lia si do otarza dla zoenia cldeba i wina, tudzie

w czasie Komunji piewano zazwyczaj i)salmy, a lud i)rzy-

stt;[)owa do Stou Paskiego. Ale to opuszczano w AViel-

k So]>otc, gdy w tym dniu nie przyjmowano w. Kuclia-

rystji. Dzi, we Mszy pozostay uamki z tych psalmów,

aby fcw okaza wiernym dawnym zwyczajom. Nie odma-

wiano takt* modlitw j)() komunji, aby po niej bezporednio

rozpocz knHkie nieszpory, które si ska(hiy z modlitw

dzikczynnych za aski udzielone nowo oclirzczonym . Za-

chowuje si ten zwyczaj (h) dzi dnia. i)iewamy psahn 11():

,,Cliwalcie Pana wszystkie narody" — i nast})nie ])ienie

Najw. Panny: Wielbij duszo moja Pana" — (Magnificat)

i to ju starczy za niesz|)ory w pacitn'zacli ka|)askich.

Na tym kocz wykad tych jknyci obrzdów; ah*

ju j(\^t za|)ón(), j)otrze])a nam si rozej, jeeli nie chce-

my tak, jako i)ierwsi chrzet-ijanie [)rzecic*ign naszego zt^-

brania a do p(')nocy.

Szymon. Ja nuuemam, e suchajc ksidza Probosz-

cza nic utrudzilimy si tyle, ile nasi ojcowie si trudzili.

Proboszcz. Bardzo mi to cieszy, e widz w was
podobiestwo do pierwszych chrzecijan. Starajcie si tyl-

ko Korzysta z wykadu ol>rzdów Wielko-tygodniowych,

abycie, gdy nadejdzie ten czas, obchodzili je z nalen u-

waga^ i gorliwoci.

Szymon. \ie zaniedl)aniy tego, ksie Proboszczu, a

lo tym bardziej, e poznalimy zuaczenie tego wszystkiego,

co sie- odbywa w ci<ni tvch dni wityci.
Proboszcz. Korzystajcie j)rzeto z wiadomoci naby-

tych, abycie na te naboestwa przybywali nietylko dla

zasi)okojenia cienkawoci i przyjennioci; ale zarazem z wiel-

k polionoci, })rzyp()minajc sobie nieocenione dobro-

dziejstwa (Jdkuj)ienia.

A teraz prosz Boga, aby si opiekowa podczas tej no-

cy; bdcie w cigu waszego snu, jakoby pogrzebieni z Je-
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zusem Chrystusem, i aby kade przebudzenie si wasze,

przypominao wam zmartwychwstanie do lepszego ywota,
dopóki nie zapiewacie wiecznie ze witymi Anioami
w niebie. Niech bdzie pochwalony .... Na wieki ....

-5^^?==^'*><^^r<^Scdi^





CZSC III.

ROZMOWA^ V
yczenia wielkanocne. — Jajka i baranek wielkanocny. — Znacze-

nie \^'ielkpnocy chrzecijaskiej i inne szczegóy. — Niedziela Qua-

simoclo (Przewodnia.) — Procesja na wity IMarek. — Rogacje i in-

ne procesje bagalne w czasie klsk publicznych. — I^ielgrzymki. —
Litanja do wszystkich witych. — Chorgwie.

Proboszcz. Zamierzajc dzi mówi o uroczystoci

Wielkanocnej, zaczynam od zwyczaju praktykujcego si
w tym dniu wielkim, to jest: ycz wam wesoego Alleluja

czyli szczliwej Wielkanocy.

Szymon. Uprzejmie dzikujemy k4dzn Proboszczo-,

wi i nawzajem yczymy wszelkiej pomylno*'; a zarazem

idc za porzdkiem materji, prosimy o wytómaczenie, jaki

jest i)()cztek tych ycze, które nam raczye wynurzy?
Proboszcz. Bardzo dobrze. Ludzie zawsze wielce si

ciesz, gdy im si wydarzy wesoy lub ponylny wypadek;

ale moe by co szczliwszego a zirazem weselszego nad

dokonanie naszego odkupienia j)rze^ Zmartwychwstanie

Zbawiciela, wychodzcego majestatycznie z grobu, w którym

(jo niej)rzyjacielestia i {)ieczciami zamkn z imierzali? *
)

Zmartwychwstanie Zbawiciela j(ist rkojmi, zadat-

*) w pierwHzycli wi(;kficli Kocriohi od julrzonki <liii;i WiclUjirioc-

n«*^o wHzy.scy wierni Uflriwnli >ic do kocioa. Kjipaii rozpoczNriaf

))ienic; Zmar wycJiw.^itaii la, |)olym calowa! figiitc.' ( 'liryst iisa Zmar \vy<li-

WMlahr^o, i udziela! pocahinck pokoju iKijziiakotiiilszcj z towarzystwa

08obi<*, kt4)ra j^o nast(/f)n(*j, i t,akdal»'j, a <lo <».stat niej o .ol>y podawali.

Niewia^ly to Harno poriiic^-dzy Holi wykonyway. 1'«'ii, kt<'»ry dawa po-

caunek [)f>koju rnówih ,, Jezus ClirystiiH zniart wy< liwstal ""- a odbiera-

jcy oflpowiadah ,, Trawlziwic zinai t wych whla.'' Z kocioa przecho-

dziy ueinki na ulice i do domu. .Nic chciejcie lej ceirmonii za czcza

l'.
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kiein i wzorem pr/.yszlt^^-o iias/.t'go ziiiartuyrliwstaiiia : i \o

wanie jest powodem. kt(')ry nas do wzajemnego wesela za-

eln^ea. Nadto, wyraamy lu jeszcze zamiar ol)eliodzenia tej

nroczystoci z yw serdeezn«\ radoeiq, ])()niewa niej)()d()b-

na lest rzecz, abvinv wvsla\vi." jac Hos^-a /a Jego miosierdzie

nad nami, i /.a laski rozliczne. Jakie przez Jego zmartwych-

wstanie odl)icramv, nie i)()mvleli zaraz<ni o zarczonym w
przyszoci z!iiart \v\ ciwstaniu na-/.ym. Wreszcie ten dzie
I » • •

wyr(')znia si jeszcze od innych tyin. echrzecianie v; niektó-

rych ki-ajach zwykli sohie w/ajcmne udziela ])()daninki.

r nas. w Polsce, p((la! linki te zastpiono gocinnym przyj-

ciem

May Józef. Tak. tak, p!7.yi)ominam sobie owe jajka

wielkanocne, kt<')re w j)0(lainnkn odbieraem.

Proboszcz. i 1 aranki wielkanocne. Baranek trzy-

majcy cliorgiewk jest piknym wyol)raeniem naszego

Zbawiciela. kt(')ry mih/ac be/, zadneu^o utyskiwania dozwo-

li si na zabicie piowadzi. i tym sposol)( m odni(')s wietne
zwycistwo nad mierci i piekem, powstajc maiestatycz-

nie z Li rob u. I to wanie zwyeist wo oznacza sie ciora-

gi<'\vk baraid\a. Jajko take jest ()l)razem zmartwy<*li wsta-

nia: Jego skorupa czyli upina przypomina kamieTi opiecz-

towany zamykajcy gn')!), kt()ry Zbawiciel zmartwycliwstaw-

8zy sam s()])ie otworzy, tik jako pisl\l samosobie skorup
otwiera, i ywo. ni)y z grobu wychodzi.

pocZYty wiK-. poiiicw :(/. iinsi jn /.c<lk(.u ic* ifliuijiic yAYycyajc jioMn/nic

zachowywali; uwaali nni /.a/wycza j Ic < liwilc, /a siiosoIiimim' dupojiMl-

iiaiiia >it' imMic/nir i rozpoczcia ZNcia w pokoju i mioci, jakie po-

winny odznacza* dziatki tego, kt('»ry wyrzek: l*o lviii N\as jioznaj e
je.stfHcic mv mi iic/Miami, jeli jcilcii ilniirici^o k(»cha»- l»c<lziecic."' Tcii

rzewny zwyczaj pann je «l<»t.'ul w niekt<'»rvcli krajach sowiaskich, g<lzie

kI^' jK)(l<)hr,ie jak wyej powiedziano witaj, (»d]»()wiadaj i Hcisk.ajsi si

na nliey luh w domu. Ay innycdi krajacdi dopeniaj tego ()l)rz<lu mi

nisirowie otarza w czasie Mszy w. i pizcd IComunj. {/<>!> . ZdKddj/ /

caokó y"iaj'y l'(ttol iclirj^ fom osin}/- )
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Szymon. Któby pomyla, aby jajka wielkanocne

przedstawiay znaczenie tak wysoce chrzci jariskie. Co do

mnie, uwaaem zawsze ten zwyczaj jako nie majcy adne-

go znaczenia.

Proboszcz. Rzeczy v\ icie, znaczenie ici jest wcale

elirzecijaiiskie; w wielu okolicacli powicaj je w kociele,

a nasti^nie cirzecijaiiie robi sobie z nici podarunki ""')•,

które wiele rzeczy poytecznych niemym jzykiem oznaj-

miaj. Chocia my widzimy je okryte tward skorup,

przekonani jednak jestemy, e z nich moe wyj istota

yjca, tak jakwierzymy prawdom przez Boga objawionym,

chocia nie dostrzegamy ich oczyma ciaa. I wy nazwaliby-

cie takiego czowieka nierozsdnym, któryby si upiera,

utrzymujc, e z jajka nie moe wynij ptaszek yjcy, a

to dla tego, e on po stuczeniu jajka wieego, adnego za-

rodku pisklcia nie widzi.

Szymon. Bezwtpienia.

Proboszcz. RfSwuie postpiby tak samo, ktoby nie

wierzy, e Jezus Chrystus zmartwychwsta, lub, e i my
kiedy zmartwychwstaniemy, a to dla tego, e w grobach

znajdujemy trupy, ich prochy i zgnilizn.

Szymon. Rzeczywicie, byoby to prawie to samo.

Lecz, ksie Proboszczu, my zajci jestemy tomaczeniem
obrzdów wielkanocnycli, a nie wiemy jeszcze co znaczy

*) w wielu krajach i u uns zachowuje sie od niepamietnycli czasów

zwyczaj }M>wicani;i w dniu wielkanocnym nie tylko jaj, ale i misi-

wa i r(»nych innych |>okaiiii<'>w i iia|)oj<')W. Poniewa nasi ojcowie

|irjMl<')W Hcinle |»rzeHtrzegali, j^odzio si przeto, aby ten pierwszy ])(>si-

ek po dugim pocie; zostah hh)<<^f).shiwieHlwem kM|)ariskim pOHwico-

ti\. W wji-lii nii<rJHcowoHciM<!i poho/ni parafianie, zoywszy pycli

z Herca, oszcz<^'(lzaj(! zhytnie«(o ul iiidzcnia kapanom, przynosz luh

przysyaj do kocioa hij na cimnlMr/ cz<' jM-wn pr/yi^olowanep^o

posiku do poHwi^'C('riiji, zadowalniajc si tym, i pi<'rwszy posiwk

jajka i misiw.', poywaj pOHwi(;ony kapaskim a wic i boskim

>ogosrtWi«M'istwcm. Oby t<n prz\l<;id z/i:il;i/-l nahla<iowc<)W.
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wyraz: Wielkanoc (Pascha?)

Proboszcz. Nazwitsko Pascha pochodzi z hebrajskie-

go jzyka Pascha, i znaczy przejcie. Potrzeba Ijowieiii

wit^dzie, e ydzi obchodzili w tym dniu j)ainitk uwol-

nienia swego z niewoli egii)skiej, i j)rzejcia morza Czer-

wonego. Anio Boy wyti)il w i'igu jednej nocy wszyst-

kich pierworodiiycli. w tycli doniacli, gdzie drzwi nie by-

y j)()niazant» krwi baranka wielkanocnego, a czego ydzi

obowizani byli doj)ehii wedug rozkazu Hoga. Ale wy-

tpienie j)ierw()rodnycli Kgij)cjan oraz przejcie morza

Czt»rwonego oznaczao wcale inne j)rzejcie, kt()reg() j)itM'-

wsze byo tylko figur |)rorocz. Jezus C/lirystus nasz Od-

kuj)iciel, ten prawdziwy Baranek Boy, uwolni! nas od

grzechu i /. niewoli szatana j)rzez wylani(^ Ki*w i uajwit-
szej i przeprow^adzi [)rzez morze Krwi przenajdroszej, o-

swobodzil nasz niewoli czarta i braiuy do nie])ieskiej dzie-

dziny naiu otworzy. Nasze flusze, odrodzone przez i)rzy-

jcie Komunji wielkanocnej, oznaczone zostay niewido-

mym s|)oso]jem Krwi Baranka Bot^go, tak dalece, e
pieko utracio swa^ wadz nad nami. I dla tego to uywka

-

my wyrazu In^brajskiego Pascha, dla oznaczenia tego dnia
wielkiego. Polski wyraz Wielkanoc ztd pochodzi, e one

wielkie tajeuniic(^ wanie teje nocy si sj)eniy.

Szymon. Inne uroczystoci maj dzie stay w roku

up. Hoe Narodzienie 25 Grudnia: zkde wic j)()cli()dzi, (*

Wielkamoc obchod/i si Juz wH*zeniej, juz to p(')niej^

Proboszcz. D/Zieii uroczystystoci wielkanocnej usta-

nawia si stosownie do o)rotu kiyca*), czyli do j)(dui j)o

^) Dla przecicia spoicWy, kt<'»i(' powstay w przMlniiocic oznacze-

nia dnia widkanocncLTo koiicN Ijuni Niccjhkic w r. .'^25 zdecydowao,

ahy na ]»rzyHzu8 wszyKtkie kocioy jednozgodnie obdiodziy Wielka-

n<M' w ni«'d/,i»lr po czternastu dniach nowiu ksiyca marcowego czyli,

j>(» peni przypadajcej )•(> p(»i('»wnaniu wiosennym. Sk<l wypadn, e
uroczystoft wielkanocna nic moe przypa wczeniej ni dnia 21 mar-

ca, ani |M')niej ni dnia 25 kwietnia.
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porównaniu dnia z noc wiosennym X3rzypadajcej, która

rokrocznie w inny dzie miesica marca lub kwietnia

przypada. ydzi obchodz Wielkanoc w sam dzie peni;
chrzecjanie za dopiero w nastpn Niedziel, poniewa
Pan Jezus w tym dniu, to jest w nocy z Soboty na Niedzie-

l zmartwychwsta. A jako Bóg ukoczy dzieo stworzenia

stwarzajc czowieka w dniu szóstym, tak te podobnie u-

zupeni drugie stworzenie w dniu szóstym tygodnia, to

jest w dzie pitkowy; niemniej jako odpocz dnia sió-

dmego po stworzeniu, tak równie, dnia siódmego po spe-
nionym odkupieniu w grobie spoczywa. Lecz w Niedzie-

l, czyli w pierwszy dzie tygodnia, pozostajc trzy dni

w grobie, to jest, od wieczora w Pitek a do poranku

w Niedziel, j)owsta majestatycznie z grobu^. )— Poznaw-

*) Opisalimy ju poprzednio posta Zbawiciela podczas Jego mier-

telnego ycia; pozwólmy teraz witej Teresie opowiedzie pikno Je-

go uwielbionego ciaa:,,W dniu w. Pawa podczas ^Iszy w. Pan Jezus

raczy mi si ukaza w cielesnej postaci takiej, jak (io maluj Zmar-

tW3chwstaego w j)iknoci i majestacie niewj-mownym. Mówiam to ju
wam w jednym z moich listów, aby speni wyrany rozkaz; co jednak

speni nie przyszo mi bez trudu, bo opowiadajc takie rzeczy czuje

si ca swoj nieudolno. Uczyniam to jednak o ile mogam najle-

piej, a tak, byoby zbyteczn rzecz drugi raz tutaj to samo powta-

rza. Powiem tylko, e gdyby nie byo w niebie, coby bardziej wzrok

zachwycao nad pikno ciaa Jezusa Chrystusa, rado std juby by-

a niew^powiedzialn. (gdybym nawet bya si zniewalaa i)rzoz lata

cae do wyobraenia sojie piknoci tak zachwycajcej, nie byabym
moga nigdy doj do tego; tak sam Jego blask i jasno j)rzewysza

to wszystko, co so)ic mona wyo>razi na ziemi. J('st to })lask.

który nif» razi wcale, jest to jasno natcbnioiui, sprawiajca wzro-

kowi przyjemno.4 ni(M)kr('.'^lon, a jednak ni(nitru(lzaj('u. Jest to

jasnof^, która us]K)sa)ia dusz do ogldaniu ])iknoci tak )ar(lzo

boskiej; jest to wiato nicskoczc^nie róne od naszej ziemskiej ja-

sno<5ci, i wo)ec którego, |)romieni(5 w oko wpadajce, zachwycaj
duszy, gdy t<», co jK)ciodz zj» soca, trac tak (lal(»ce swój blask.

i)y<5my i<i radzi wicej nic oglda. Jezus Chrystus nie okaza
ruim caej jswiftnoj^ci swego majestatu jedynie dla tego, eby go na-

sza ni(Midolno<5 wytrzyma nie moga, ^(\y jednak i ten widok tak
nas rozkosz napenia, có dopiero w nie)ie. gdy dusza w})atrywa
8iy bydzi<; w ca Jego j)ikno.i chwa."
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szy dzieli, w kt(')ryin Wielkanoc przypada, latwo obliczy

czas, \v kt()i'yiii przypadaj inne od inej zalene uroczysto-

ci, kt(HV zwykle sie nazywaj wictann ruchomy nu. I

tak: \\'nieb()wst|)i(Miic obchodzi sie w czterdzieci a Zielo-

ne witki w pi<^^dzi(\sit dni jio Wielkit^jnocy, i. t. d.

Szymon. <'o oznacza wyraz AHeh/jn tak czysto, w na-

boestwie wielkano(iivni. powtarzany^

Proboszcz. Wyraz ten liel)i-ajski ))ardz() czsto j)f)-

wtarza si w psalmach i znaczy: ( hiralcie Pana, albo C/nr((-

h( lioi/N. Czste powtarzanie tego wyrazn j)rzy pomin
nam ()l)()wiazek nstawicznei^^o dzi(d\owania Panu .Jezusowi

naszenin ( )dknpicielowi /a dobrodzic^ist wo zinai'twycliwsta-

nia. wity Au<4ii-tyn przytacza inny nader pikny j)ow(')d

w tycli sowach: "*('/,a< wielkinocny oznacza ycie wieczne,

i szczliwo nie)iesk, ^dzit^ bdziemy uwiell>ia Hoga

wsj)('>lnie ze witymi: a za czas. kt(')ry j)<'j)rze(iza Wielka-

noc, czyli post czterflziesto-dniowy przedstawia ycie mier-

telne, bdce yciem dolegliwoci, j)()dczas kt(>reg() j)owin-

nimy zwalcza ze iiannetnoci, opakiwa grzecjiy, te-

skni (h) inel^ieskiej ojczyzny. Tu na ziemi spodzi(nvamy

si tylkv), e bdziemy egh;(lali Hoga, ale nie moemy jesz-

cze tego szczcia dostpi. I dl.i tego to. mówi dalej ten-

e Ojciec Kocioa, nawoywania: Alleluja, ])()wtarzaj si
w czasie wielkanocnym. y;(\\ przeciwnie, w smutnym czasie

postu si opuszczaj. W innych j)()raci roku powtarza

si te, clio nie tak czsto: A 1 lei n ja. a iiadewszystko

w Nitnlziele. poniewa te r)Wiiie przyj)ominaj namZmai"
twychwsta i(^ Z)awic:ela*.)

*) Kwjiiit:'i('lj<' w ?h(Ml/i('|(' yo Wicn^anocy przypominaj nam

jfówiiicjszc owoce Zmartwychwstania Zjawicicla: i tak. />rrn'.sr-(i

(Niedziela pr/cwodnia) pi-zywod/i ustanów icinc Sakramentu Poku-

ty; )•'. wancie 1ja ^//v/^//Vy Nied/i<li przedstawia do])n»jr() jmsterza. to

jest troskliwo. Jezusa Chrystusa o zhawicnie wiernych i rozkrz(*-

wieiH' wiary chrzecijaskiej; frztcftj Niedzieli Kwanj^ielja przod-

.stawiu dziatkom K«)(in|;i, r idi jirzeladowania i cierpienia )(^»d
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Szymon. Nie piewaj take w cigu Niedziel po

Wielkanocy zwykego: Aspej^ges me] ale: Vidi auam,
w czasie pokroi^ienia ludu wod wiecon; a to dla czego?

Proboszcz. Oj)rócz pokropienia wod, o którym ju
wspomniaem, odbywa si jeszcze przed Msz wielk, czyli

summa procesja wielkanocna, która przypomina Aposto-

ów i uczniów udajcych si z Jerozolimy, gdzie Jezus

Chrystus oznajmi witym niewiastom, e icli uprzedzi.

Nazywaj t procesj stacj Emaus, poniewa niegdy po

wyjciu procesjonalnie z Kocioa, zatrzymywano si przed

otarzem na to oddzielnie zewntrz kocioa przygotowanym,

i bogato ozdobionym, gdzie piewano owo pikne pienie

Laktancjusza: Salve festa dies] (Witaj dniu uroczysty)

poczym powracano do kocioa na summ, Ten zwyczaj

dotd u nas si praktykuje, z t lónic, e procesja kil-

kakrotnie przystawa, i wtedy j)iewaj dal>zy cig wymie-

nionego pienia.

Ale Szymon pyta, dla czego w czasie pokropienia nie

jjiewaj Asperges me, ale Vidi auam. Najprzód wiedzie

wam naley, bracia, e pienie, które si zaczyna od Asper-

(jen me, jest wyjte z psalmu 50 ])okiit. i znaczy: ,,Pokro-

pisz mi ])anie hyzopem, a bd oczyszczony, obmyjesz mi,
a zostan bielszy od niegu"— ])iewaj nj^st])nie: ,, Zlituj

si nademn Hoe, wedluir wifdkit^go miosierdzia l\vego;

Cli wala Ojcu i Synowi i. t. d.
''— W t\ni pieniu l)lagamy

I^oga. aby Jiam litociwie^ prze^baczy raczy grz(;cliy nasze.

Lecz w czasie wielkanormym Koció uywa modl(')w wyj-
tych czci z pi"oroka Kzccjiicla ( R. 17), czci z j)salniu

MIT) i'ozpf)czynajcycii sir od sów: ,,\V()d wyj)lywajc

U'yiisi)4;r<)(lz(nic y«-ifiii \\ irc/it ym. J .w ;iii^ irlju r.: //(///-/ Nicd/irl i o-

^''u*('iij(r w hncliii S\vi^'tyin .\iiiu-z\ci*'!:! i Pocieszyciela: Niedzieli

ju((f>j VAS'\\.\\\f\{'\]M nf)('wni!i o slv'iil"czin)ci nnszycli iiiodlw w imi
Jezusa (lirystiisa zanoszonyli: w reszcie Mwun^ieljM Niedzieli .^.-.ds/,/

przcpowiulu trwao wieczna l\/).ci<d:i, u Idnrym i )ii'li Su idy po-

zostanie a do skoczenia uielcow.
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z prawej strony kocioa, Alleluja, a wszyjscy którzy l)y'i

ni pokropieni zbawieni zostali, woajc: l^ogu chwal.
Chwalcie Pana. ])()niewa jest (lo])ryni. i poniewa mio-
sierdzie Jego jest wiekuiste ,, Chwal Ojcu i Synowi'^ itd.

Ten piew przypomina nam wod chrzcieln *), przez kt(')-

r oczyszczeni zostalimy z <j^rzechu, jak nier.niiej dzikuje-

my w nim Ho^u za t lask, jak otrzymalimy z Jego nie-

skoczone<4*() miosierdzia. Zauway' tii naley, e przed

kilku (lnianu przy])ominano nam mier Jezuea. i (')w stru-

mie Krwi i wody, kt(')ry wyf)lynl z Jego najwitszego
])()ku, oznaczajce |)rzedziwnie Sakiamenta Chrztu i Kucha-

rystji: w tym bowiem czasie chrzest ne()fit(')w j)rzy])()minal

n:im dzie naszego nowego odrodzenia, i oczyszczenia z grze-

chów. l)()L*iczmy do tego spowied i Komunj wielkanocn

jakie si w tej e|)f)ce odbywaJa^, r* nastj)nieuwit()b] i wle-

nie duszy naszt^j, za kt(n*e w tym pieniu l^ogu dziki ska-

damy.

Szymon. Zai)ewnie ju skoczylimy ()l)janienia do

tyczc(^ uroczystoci wielkanocnej?

Proboszcz. Znaduj si jeszcze niektóre szczegóy

*) l'i()(('sjii do clirzcicOnicy. odhywajca siy w niektórych

krajach w Nicd/icdr Wicdkaiiociui po Mati^iiificat przypomina, e
wcijiifu Wielkiego Tyjjfodiiia i)rzypr()wa(lzan() neofitów w hiale su-

knie id)i:inv(li i piewano: ..('liwalcic dzioci Tana:'' (Laudati* j)ueri

l)()ininnin) pownicaji^c za piewano: ..l^rzy wyjciu Izraela z l^»^i-

l»lu."* (In exitu Isiiud (h' A(*<i^ypto.) l*ierwszy psalm ])rzypomina

nrotitoin ieli j»rzejcia / niewoli czaiia na wolno dziat(d\' Hoycdi:

(bu<^i za przedstawia przejcie inoi/a Czeiwonet^o; a wi(>ca wiel-

kanocna czyli Tasclia niesiony podówczas, pizyjcio Jezusa Chry-

stusa ze mierci (h) ycia. l)nrand wspomina, e za jej^o czasów

niesiono w czasie tej procesji wa przytwi(M*dzono^o do laski i

wieca* zapalon na wu. wieca wyobraaa Jezusa Crystusa, a

\\\y/., zwyci^'onego czarta.

*r nas ceromonja uroczystego odprowadzenia dzieci do

chrzcielnicy odbywa si po pierwszej Komunji.*



141)

waciwe tej uroczystoci, którycii wy moe nie dostrze

gacie: powiem przeto kilka sów o nic]]. '

1. To wito, .jak róunie wszNstkie inne wielkie u-

roczystoci, cdbywa si w kociele ])rzez oktaw, to jest,

przez dni osiem. To ich przeduenie ii-a na celn czstsze

zajmowanie si nimi. tudzie rozmykuiie tajemnie w nich

obcliodzonycli.

2. Naboestwa, a mianowicie ])acierze kapaskie
s krótsze ni zwykle, dla tego, e w tyme czasie zajmo-

wano si duej katehumenami i icli nauk. Drugim przy-

wilejem rozróniajcym czas Wielkanocy od innych jest, u-

wolnienie wiernych, od cisego ])ostn, co odnosi si zaró-

wno do zakonów i pokutujcych. Poniewa w tych dniacli

radoci i dzikczynienia Koció nie chcia czy praktyk

umartwienia i pokuty, z oznakami wesela i uwielbienia

Zbawiciela*.)

3. Tam, gdzie s dokaduie zachowane wszystkie

])rzepisy Kocioa, 1o jest, t^m, gdzie jest wicej ducho-

wiestwa, wszystkie mody odbywaj si stojc, dla przy-

pomnienia równie Zmartwychwstania.*) Ten zwyczaj po-

winien nam przypomnie, emy zmartwychwstali ducho^^-Ó

z Jezusem Chrystusem do ycia nowego, i stalimy si lu-

dmi odrodzonymi pizez wite Sakramenta; i e dla tego

powinnimy wytrwa w witobliwoci, j)ozosta wierny-

mi w dotrzymaniu obietnic zbawiennycli, przez unikanie

wszystkich niebezpiecz(;stw i okazji wioch^cycli nas do grze'-

*) L \v(>liii<'/ii«', od postu .cis('0(> (jcjuiiiuin) rozumio si^', o
w tym czasie w (JfjI zwyke postu wolno j<vst kilka liizy (lzieTini(\ sic

posilir; lecz od powstrzymywania sir od })okarinó\v inicsuycli w dni

|M>stru* Koció naw(;t w tym czasie nic zwalnia.

*) Ten zwyczaj jest tak dawny jak Koció. 'Icitnljan yj-
cy wdru^riin wlekli wsporniriM o nim w ksice po< I tytuem: /h ro/-,;-

/KL miltM^ Anio i*aski pow inien sie t!ik<' stojcy odmawilie wcie-u

c-a<ijr(> wi(dkanocne^o eza^n dl:i nt i/yiiiarii)i odj)nstóvv do teo-o (•/}is'a

przywi}^zariy( ».

'20
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ohii majc* ustawicznie przed oczyma owe sowa Apostoa:
,/reii, kto stoi, niech t^i strzee aby nie upad. (I, Cor. X, 12.)

Przyzwoit zatym jest rzecz, ibymy wydalali w tych

dniach z serca ujiszego wszelkie przywizanie do pr(')n()ci

wiata, a zamiowali jedynie ])rz(Mlmi()ty do nieba si od-

n szce ,, Jelicie spó])()wstali z Chrystusem; co wzgórt^

JMst szukajcie, gdzie Clirystus jest na })rawicy ^oej sie-

dzcy; co wzgór jest miujcie, nie co na ziemi.'' (Col.

III, 1.) Wznocie zatym serca wasze do Boga i pamitajcie,

t* nie jestecie stwcrzcni dla wiata, ale dla nieba i wie-

cznoci''' )

*) Urocyystc wielktnccna w Ryymie. Benedykcja zwana

U»"bi et Orbi (stolicy i wiata). Owietlenie kcpuy w. Piotra-

Arty vv]ii yaniku .w. Anioa z\viasto\Nala o witaniu wznowi*-

nia widkicj uroczystoci. (';ila huhior rzymska pomnoona sze-

ciuset tysicami przyl)yszów. zapchaa place, i toczya si^' cionio-

n:i fal ku IV)nt-]01icn, i ))azyliki wiytcf^o Piotra. Tu okazao
obrzydów szczytniojsz bya od uroczystoci I k)ojro-Na rodzenia:

naj)ot^itsze aparata najkosztowniejsze wiyte naczynia podwyszay

wietno otarzy, na okoo tronu })apiezkie<»(), w stalach witet^o

Kolejrjiuu i we wszystkich zaktkach )azyliki. Szpalery wielkiej

nawy a do konfesji w. I*ioti*a s zajyte przez puki papiezkie.

Gward ja szwajcarska, znakomita szlachta, ^ienenilowie wojska rzym-

skiego w wielkich niundurach peni shil)^* P»'zy Ojcu wi^»tym. Pa-

piea przyjnuije w portyku Dziekan Watykanu pod przewodnictwen*

Kardynaa Arclii-Prez>ytera. Przed posgiem Konstantego uderza-

j by)ny do wolnego pochodu, dzwony )azyliki odzywaj si^» lotrm

a trby ^wardji brzmi wesoo, (idy papie wst^^puje gówn )ra-

m wityni, piewacy kapeli i })ai)iezkiej intonuj anty fony: Tu es

Petrus. Cliwila ta ma co tak uroczej^o, czego pióro opisa nie

zdoa. Niesiony na .sedia (lektyce) z)lia si majestatycznie ku kon-

fe.sji; tutaj schodzi na posadzka, a po krótkiej adoracji wstpuje na

tron, odbiera hod w. Kollegjum, Msza si rozpoczyna. Po niej

nastpuje wystawienie znamienitej relikwji Krzya w., witego

O)licza, wóczni i uroczysta benedykcja z wysokoci wielkiej loy.
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Szymon. Racz nam ksie Proboszczu objani dla

Przed godzin jedenast plac witego Piotra przedstawia wi-

dok jedyny na w iecie. Poniej zdaa stoi do dwóch tysicy ekwi-

pay w okazaoci królewskiej; byy to powozy kardynaów, am-

basadorów, ksit, i caej szlacity rzymskiej i zagranicznej. Sam

rodek placu przed obeliskiem zajo w^ojsko piesze i konnica tworzc

obszerny czworobok. Na wielkim froncie, naprzeciw w. Piotra

ustawiono kapelle rónych puków. Wreszcie na caym obszarze

placu mieci si tum tak zbity, e wszelkie poruszenie stawao si

niemoebnym: i byo tam, aby nic nie przesadzie, co najmniej ze

sto tysicy ludu.

Z wyszego miejsca, do którego si nam dosta udao, wzrok

nasz, rozgldnjc si, dostrzega w niezliczonyin tumie: dotykalne

wzruszenie, gdy okoo poudnia wszystkie dzwony bazyliki naraz u-

derzyy, armaty zamku witego Anioa wszystkie jednoczenie za-

grzmiay, do tego w\szystkiego przycza si odgos bbnów i donio-

sy dwik dtych instrumentów; wszystko to oznacza zbliajc si

chw^il, przybycie Ojca witego. Wszystkich oczy zwracaj si ku

wielkiej loy okrytej pyBznym szkaratnym pawilonem. Wkrótce

wznosi si jakoby jeden sto tysicy razy powtarzany ze wszystkich

ust, guchy szmer Ecco, Kcco! (Owó, owó). Owó patrz! patrz!

Wszystkich gowy si odkrywaj, a kolana o ile na to miejsce star-

czyo zginaj si, i ujrzano na wielkim )alkonie cay papiezki or-

Kzak; sto praatów we wspaniaych ubraniach, trzydziestu jeden

kardynaów w )iaycli infuach, dwudziestu czterech biskupów

Wschodu i Zachodu. W koilcu, zastpca Jezusa Chrystusa czci-

godny starzec niesiony w lektyce, w trójkoronie nagowi, ukazuje

Ki oczom nieprzeliczonego ludu, w niewysowionym majestacie.

Milczenie gl)okie i powszecinc^ tak, e zah'dwie odciech dosyszer

mona, nastao; cay ten tum nieruchomy, oczyma tylko okazy-

wa, e yje.

UHJadszy na krzele fsedia,) zriliony do samego )rzegu wiel-

kiego mikonii, odmawia gosem dobitnym, zwyczajne modlitwy.

Z C)1)u stron klrz»li )iskupi. jedc^n trzyniaJMcy zaj)alon wiec wos-

kow a drugi kHi<'ge liturgicziui. I 'o skoczonej fornnde, Ojciec
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czego pierwsz Niedziela po A\'i(^lkaii()(y nazywaj Wielka

iioe skoczon^

wiyty |)i"zylM;iiiy w kii) r zloUm ikiiiui. ii njijc nu oowie tróikoroiir

podniós ^ir niajcstjityc/nic, ro/twoi /yl iiinnona w /noszjM' j(M\- oóro.

i}ik())y cliciul / w ysoko.ci sainciio nicha zu(/('rj)n:i(' hi- lioslaw inl

^two. które niial udzieli. lotYni czynic znak krz\va. zl(i\ 1 rce na

[>itM*si. jakoly ojciec i)i zytidajc swecizieei i z)liajncv je do sweo-o

--Tea, a tym dzi'eicieni je^t l\z » in i wiat. To wzrii>zenie zawiera

w >ol),e skutki w\ razi(' si nicMlajjice. Niedy j nigdzie oko ludzkie

ide w idziao \\\<- tak uroczego i w zruszajice^o. \N tej jiulynej eliw i-

li na widok Ptipiea. któr(»e-o i\lko poowa ciaa oczoin si przeilsta-

wia. nie w i\lziee co. czy czowiid^ czy a:iio ^^ powie: izu si unosi.

W ia«'ide jest tal>; doniose. <' jeden z naszy li Zeszo-w iel<ow ycli li-

lozoów t\ine N\ aeniem przejty zawoa: Hzyniow i to. a nastpnie

wraeniu nail. )oj^().saw iestwfiu I iti ( t ()i>i. wywartemu zaw-

ilzi(!za uczony ar(le(>loL: W inkelman. e z»ada i pi*zyj relioj ka-

toliek: w tj' chwili i ja sam ju hycm katolikiem. W i-aenie to

je."=;t tak wielkie, e pewna ksina protestam ka, niedawno do lizy-

mu w celu pi()}aj^andy
j
rzyl)yla. |'adla w omdleniu, a ocucia si

katoliczk.

.Wvrz(d\lszy ostatnie slown liencdykcji Ojciec wity usiad:

.\men powtarza lud ui*oczycie czteiy lazy. ^j^{\\ narazio donio-

lejszy jeszcze takowe w sw ój sjiosó ooniej jowtóizy. Uzwony

)azyliki. ainiata zamku w iten^o Anioa, iluiy i tr)y pukowe na

raz si^> ozw awszy. zaniosy rozj^los wiecznoci do odlc<;lycli mór sa-

l)ii'iskici i Lacjum. Dwaj kanlynalowie czytali: je<len po acinie a

druj^i po wosku ojifJoszeine odpustu zujudnei^o w ieiiiym. co z odj <>-

wiednim usposo»ieniem od(d)rjii doj^aislaw iestwo. 'I'e formuy

drukowane lozizucono w poród ludu. a Ojciec w . si usun: na tynj

skoiiczyhi si ccieiuonja.

Ludnoe wzruszona rozcliodzia si z wolna podzielona na ty

sicznc partjc, zasiada do nicwinnycli uczt. którymi kada rodzina

wicia,
. j)oywaJ!ic »aranka w ilkanocncjro, uroczysto wielkiej

rodziny clirzecijaskiej. A)y za wszyscy udzia ndeli we wspólnej

nidoi^ci. dawano zapomogi w.szystkim \i)og:ni co si przedstawiali
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Proboszcz. Czas Wielkanocy, waciwie trwa przez

dni pidziesit i cignie si a do Zielonych witek. Za

w Watykanie. Obfite jaJmuny rozdawano winiom, lub zanoszono

rodzinom biednym, a niewolników na wolno wypuszczano. Rzym

naladuje tym sposobem Zbaw^iciela, którego pojawienie si w^ otcha-

niach stao si zapowiedzi ich oswobodzenia. AYszystko to dowodzi,

e uroczystoci religijne rzymskie s rzeczywicie popularnymi.

Kado publiczna objawia si w wieczór owietleniem kopuy w.
Piotra. Jako benedykcja poranna, jest takim, e fnina inna stolica

nie moe przedstawi podobnego widoku zdnniifnia, piejgr^^^-mowi.

Prosz sobie wyobrazi wspania wity i<>, z kolosalnymi rozmia-

rami, sto omdziesit stóp wysok, otoczon podwójn kolumnad,

przyozdobion tysicem marmurowych posgów, a cay budynek

tworzy gór pomienn! Tysic czter3^sta lamp gorejc} eh zasoni-

tyrli mieci si na zewntrznej facjacie kocioa i na portykach od

samej ziemi a do wierzchoka krzya wityni. Lampy te owie-

tlaj wszelkie zaamki budynku odsaniajc linje aiThitektoniczne.

zginajce si tam gdzie te si zaginaj, koczce .si gdzie si zako-

czaj, amice si tam gdzie si lamin. Z dwóch piuiktów przedsta-

wia si ihuninacja doskonah'. inijinowicie. z Montc^ Pincio i u wnij-

cia na plac w. Piotra. Z pierwszego wida j z daleUa jnkoby o-

gronuiy meteor, a z drugiego okazuje si z })lizka. Zszedszy z Pin-

cio do )ramy placu w. Piotra o godzinie ósmej i '20 minut, prze-

brnlimy poród rojcego si tunui na j)hic w. Piotra i)ize(l tiz(^-

em kwadransem na !lzie\^ int. I>yl to czas w którym ])i(r\\s/a i-

huninacja rozpoczta o god/inie ósmej niijila si zakoczy, a o go-

<lziriie dziewitej nastpia zmiana wiata.

Za pierwszym iidei-zeniein go<l/iny, jaki ognik poilohny do

spadajcej gwiazdy wznosi si po nad kopu, po nnd ki-zy, po nad

mae ko))nly. po nad fasad, po nad galerj. l<olnnina(le. po nad

pinc. widomy zewszd a nie zatrzymujcy si nigd/.ie. a /.a osta nini

nderzenieiii go<lziny niejako ju si nie ])<MMisxa: ale siedinset dzie-

wiedzii-sit jed-n nowyci ogni zal)ys|o, a róe, girlandy, kandela

bry. ogniska pomienia jarjiejcego. znalazy si w linjacli trocli

ciemniejsze od pierwszej/ilnrjiifiacji. \ikl rii'- pol i !i fi ok leli szy »-
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Wielkanoc- skoczona (Pacpip c-lc^se, )*) oznacza i)0 prostn

zaniknicie, albo ostatni clzit^ oktawy wielkanocnej. Nazy-

waj te t Niedziel Quasi modo. poniewa Msza wita ci\

tych wyrazów si zaczyna. Niegdy cay tydzie wielka-

nocny ])yl c-iijgl uroczystoci. Neofici ochrzczeni w wMel-

k Sobot nosili snknie ])iale a do Niedzieli Qnasi modo. i

dopiero je w tym dniu zdc^jniowali ktc')ry dln tc^go nazywa

si. Dorninica in Albin {dej)ositin) Niedziela po zdjciu bia-

ego odzienia. W polskun jeyku zowie si Niedziel Prze-

wodni moe dla tego, e w tym dniu nc^oiici przechodzili

koci tej })rz('ini}iiiy o^iiin. tak jak } oj: (• nic ino^n. którzy \\\v wi-

dzieli toi^o 1oani kopuy. Trzysta szorczicsit piyr pictiini \\\-

sz^cycli na sznuracli. u jednej eliwili wywaro czarodziejski skutek,

tak, i te<:^() nikt spostr/edz nie inó^. j ow ietliwszy w czasie, kiedy

>i^' do pisania zahieiam, piye tysi^»cy dzicwi^»eset (lziewi^'cdziesi}]t

jednj^i lampy. Jestto sekicteni i cl)lid) jjfcnjuszu wl()skie<;'o. nie nia-

jcet^o wspó/awodinka w sztnkaci i)iknycli i w urzdzeniu mo-
czystoci.

To. co podnosi serce i powiksza uraenie w tym wietnym

zjawisku, jest w lanie ona myl przewodnia która to wszystko nat-

clinea. W innych krajacli )ywaj iluminacje z powodu uroczystoci

wiatowycii: w samym tylko Kzymie z powodu uroczystoci reliu;ij

nycli; tam dla radoci na tym padole wyo^nania, tutaj dla rozkosz-

nycli nadziei prawdziwc^j ojczyzny, a widz w zaciwycie wracajc, )lo-

goslawi Opatrzno' co j;o uczynia wiadkiem tych wielkie li uroczy-

stoci najczarowniejszycli, po nad które wysz bidzie tylko ta. któ-

ra jest w nie)ie.

(Les trois Kom.)

*) P<iqve cIÓKi' Wielkanoc zamknita, tak sic; nazywa po

francusku Niedziela pierwsza po Wielkanocy. acinnicy zowi j
J)oininica in Alhin pC)dol)nie jak i Niemcy HV/Wr t^oning '/ powo-

du daej sukni jak neofici te^o clnia i ( sili. * Niewi^u < n o ^k^cl

V kalendarzach naszych Niedziela pij ts.i ] ( stn pisz: Niedi i( la l^iala,

1- tóra z aciskiego zvaeby siy ]( wini : .Ni( <> ida Mki: il c n inica

Tas-sionis.) Niedziela za pierwsz po Wie^Kiejnocy, któr: ,\ waci-
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do szeregu innych wiernych."^)

Kiedy ostatnim razem Szymonie poclawae dzieci do

chrztu, przypominasz sobie, em biada chust albo czepecz-

kiem okrywa gow dziecicia. Ta ceremonja przypomi-

na dawny zwyczaj, o którym dopiero co mówiem, odnosz-

cy si do biaego odzienia neofitów. wity Augustyn tak

si wyraa mówic o tej Niedzieli: ,,Koczymy w tym dniu

uroczysto wielkanocn, i dla tego neofici zmieniaj swo-

je odzienie, lecz przez t zmian nie wyzuwaj si bynaj-

mniej z biaoci i niewinnoci swojej, jak na chrzcie wi-
tym otrzymali." Z powodu neofitów Msza w. rozpoczyna

si od sów w. Piotra (I, 2, 2.) „Jako dopiero narodzone

niemowlta rozumnego bez zdrady mleka podajcie."

Szymon. Nie rozumiemy tego upomnienia do neofi-

tów: rozumnego bez zdrady mleka podajcie?

Proboszcz. Aposto wity chce wyrazi przez te

sowa, e i)Owinnimy si sta podobnymi dzieciom w pro-

stocie wiary, w szczeroci serca, niewinnoci, i czystoci o

byczajów, i dla tego w pierwszym wiei szu tego rozdziau

mówi: zócie tedy wszelak zoci wszelak zdrad, iobu-
dnoci, i zazdroci, i wszystkie obmówiska." Te wystp-
ki nieznane dzieciom powinny równie by obcymi chrze-

cijanom uwitobliwionym przez Chrzest w, "^Wspominaj

-

wie zwa naleao Niodzioljj Biah] zowiemy: Przcwcdrti^ moe dln

tego, e neofici w t} m dniu, przechodzili ju do liczby zwyczajn} ck

wiernych. Ta sama Niedziela zowie si czsto Quasi modo dla te-

^o, i Introit Mszy ckI tych wyrazów si rozpoczyna. W archiwach

dawnych nazywano podoinie od j)ierwszych wyrazów Introitn

wszystkie inne Niedziele.
^^

*) Z t<'^o pow(KJu w pierwszyci wiekach oktaw wielkanoc-

nie I azywano Niedyjcd^ neofitów (he)(lomas Neofitoriim) al)() Nie-

dzicl^ Hiah^ z pow^Kin uiioiii neofitów. Wreszcie, przez dhi^i czas

nazywano \\^ Nic^d/Jclj^ <w. '^Fomasza, dla t<'^o, e Kwanj^ielja na ten

ilzi<rii prz(rzriaczona wspomina o niedowiarstwie t<';»"o ucznia. {Zoti.

tiot Jifi ntr. /«ó.^ Piujin; cLÓhc.)
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cie; te pikne sowa Je/.ih<a Chrystusa: ,,Jeli si nie sta-

niecie |)ocI()])nynii nialuc/.kim, nit* wnijdzieeie do Króles-

twa niel)ieskit\ro."' {Al(ft/. KYIIL 'A ) Zreszt,, te sowa
odnosz si nit^tylko do nowo (H-hrzczoiiN ( li, ale wszyscy

pamita powinni, e si stali dziemi Boymi w Sakramen-

cie odrodzenia, i dla tt*^*o usiowa naley abymy si stali

|)odobnynii nialyni dziatkom pr/ez pokor, ulego, do-

bro serca, uprzejmo, i miosierdzie wzgldem )raci, so-

wem, przez w\ konywanie cmH wszystkicli. \\' dawnych

czasach ])odawano nowo ochrzczonym kielich napeniony
miodem i mlekiem, i)rzt*z co chciano wyrazi, e Chrzest czy-

ni luisdziedzicami nieba, tak. Jak obrzezanie iiczyio dzieci

Izraela dziedzicami Ziemi obiecanej, gdzie ndeko i miód

pyny, to jest, e kraina la bya l)ardz() yzn: nakoniec

ttui zwyczaj mia Jeszcze na celu |ir/y j)omnienic, t* Koci('>

cii-zec-ijask odrodzi nas prz(V. Chrzest, i emy dlatego

powinni z\ w niewinnoci i czystoci ()l)yczajów..j,.

Szymon. Cio( ia zwyczaj ten zupenit^ ustal, my
Jednak zatrzymamy w naszym s(M'cu nauk Jak ol)ejmuJe.

Lecz, ksie Proboszczu, dzieii witego Marka zwykl(^i)rzy-

i)ada w tvm czasie, i-acz nam wvtoinaczv co znai za pi'o-

cesie w to wito odbywanej

Proboszcz. wity Grzegorz I^ii)ie ustam)vvi t
procesj w icku r)*.i(). W padzienuku roku .")Si», rzeJva Tyber

wylaa w spos(')b zastraszajcy, a opadszy jfozostawia tak

wielka zaraz<\ e kadv, kto tylko kichn luj ziewn na-

tychmiast nmieia.'^) W ])rz(H'igu jednej niespidna godzi-

*) St:i(l [M)\\stjd z\N yczul clnzccijailski od/ywania sir do ki-

(•liaJ5h'('«:^<): Ho/c daj ci zdrowie, iia zdiowic. sto lat zdrowia itj).:

te wijitoliwi^ yczenia (t)szy do naszych czasów. Wielo osoh prze-

chowao «liwah»hny zwyezaj cijfnania ust znakiem k!'zya w czasie

ziewania, który ma rówiu(v. ten sari pocztidi. Oprócz skutków

zhawiennycli przeesrnaniu ust krzy-^^ni f^wictym i^rzypomina sohie

nadto czowiek dohrodziejstwo ( )dkn pienia. Nij^<ly te zwyczaje

ijie inoTt^ by zhyt<'czne w towarzystwie, dla której^-o krzy jest

znakiem zwycicstw:i. i vvyo)iaeniem nieskoczoneji^o miosierdzia.



157

ny wicej ni omdziesit osób koczyo ycie na t choro-

b. Pelagjusz II papie umar na ni, a jego nastpca

w. Grzegorz Wielki uzna za rzecz konieczn uagodzi
gniew Boy przez posty i mody, zaclicajc Ind do poku-

ty. Doszo do naszych czasów kazanie, jakie ten wity
papie wygosi w tej okolicznoci, w którym czytamy na-

stpujce sowa: ,,Uroczystoó doroczn, jak dzi obcho-

dzimy, moi mili, nazwana powszechnie: Wielk Litar j,"^)

przemawia do nas, emy j powinni obchodzi z powan
pobonoci. Prosi powinnimy Boga, aby nas przez Swo-

je miosierdzie z grzechów naszycli oczyci raczy. Przystoi

te wzi do serca wielkie i liczne kl^lsi i nieszczcia wy-

woane naszymi grzeciami, aby nas askawo Boga raczy-

a od nich oswobodzi. Dzikujemy te Bogu przy mszy

w. za dobrodziejstwa dawniej i obecnie doznane." Po-

wiem wam wreszcie, e wiara witego papiea i jego po-

bono byy wynagrodzone przez natychmiastowe usta-

nie zarazy.

Szymon. Odbywamy jeszcze trzy procesje, przed

Wniebowstpieniem Paskim nazwane Kogacjami, albo

po polsku dniami Krzyowymi.
Proboszcz. Tak jest, te procesje nazwane w jzyku

kocielnym Maymi Litanjarni, bior pocztek swój w odle-

gej staroytnoci, który Sidonius Apolinarys (Ks. V) tak

opisuje: Dclfinat i Sabaudja przez dugi czas byy trapio-

ne okropnymi klskami i)iiblicznymi, roznoszcymi spusto-

Hzenie w tych okolicach. Trzsienia ziemi ])yly prawie co-

dzienne, poary nigdy si tak czsto nie j)owtarzay, dzikie

zwier//^ta opuszcziijc la»y i knieje, na rynki do miast

wpaday, i zagraay l)ezpieczestwn. W czasie Wielka-

*) Lihmjn^ jest wyniz ^^rcrki oznarzji pro.^hf' Inl) modlitw,

tak jak wyniz aciski r<nj(itH>. Nazywano jcszc/c proccsju w.
Mnrki Sicdiuio-ksztutn (Ihi (('j.'o. ru. ( ii/cnoi/. dlji zupi-owii-

(Izcnia p(>rzj.idkii w z^roinodzcniu wicrriydi podzieli diicliou icn-

fttwo, zakony, i lud ri:i sicdin oiM/iiiów.

I'i<;k Kor-ioa Katoli<ki<rifo 21
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nocy roku -MWK kiedy hrl w ltn'iiy znajdowa si w kociele

wraz ze witym Mamerteni Bwoim biskupem, nagle p<»ar

j)()\vstal w miecie. Wszystek lud o])iioi koció pobieg

na ratunek swoiei mieszka, zostawiajc samego l)i«kupa

prz\' otarzu; witym modli si do Hoga ze zami ba-
gajc aby o<lwróci klski, które powstrzymuj lud od su-

enia mu z wiernoci nalen. 1\> niejakiej chwili j)o()-

ga ustaje, a lud wdziccsny wraca do kocioa, któremu

wity Mamert oznajmia, e w ciasie ogólnego i)opl()chu

lubowa Bogu odnowienie dawnych Kogacji, które ju
])rzed nim dawno ustay, a kt()re obecnie bardzo rzadko i to

z <»zibov:i odbywano. Wszystek lud ijrzyj rado.-^nie

pobony zamiar ])iskui)a, a trzy dni poprzedzajce Wnie-

bowsti^ienie bjly wybrane na dopenienie tego lubu. U-
stanowiono tf j)rocesje na oddalenie kary Boej i wyjedna-

nie miosierdzia, doczajc do nich modlitw i powstrzyma-

nie si od minjch })okarmów. Ten przykad naladowali

inni biskupi Galji, a w roku 511, na koncyljum Orlea-
skim zalecono, aby Kogacje corocznie si odbyway. A
ciiocir/ klski, które spowodoway te wite mody ustay
skutkiem cudownego ukojenia I^oskiej sprawiedliwoci,

przeci(* nie z)ywa nigdy na pr^yczynacli skaniajcycli

nas do zanosKmia bngalnyci modów do Boga. Za na-

szycli cza^^ów gl(')wnie prosimy Najwyszego w tyci proces-

j icli o urodzaje ziemskie, a poniewa one wypadaj na

wiosn, to jest w czasie decydujcym o zbioracli zaf<iew(')w

naszyci, przeto bnrdzo stosownie to naboestwo odbywa-

li. y. Dalej, nadcliodzca uroczysto \Vniebowst])ienia

zaclica nas do modlitwy, ])oniewa ona pr7yi)omina nam
j)ovvrot Zbawiciela do niebios, jako naszego obrocy i ])o

rtMJnika do Ojca przedwiecznego i ufno nasz oywia. 1

dla tego wybrano te dnie na Kogacje, które wkrótce w ca-

\ ni Kociele upowszechniono. A koncyljum Mogunckie

w roku HI 3 zalecio, aby wszyscy wierni znajdowali si na

nich ho:^ry i w odzieniu pokutnym, wyjwszy chorych.

Szymon. Niestety, za naszych czasów, ksi Pro-
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boszezu, wielu chrzecijan tak s ozibymi, e im trudno

przychodzi uczestniczy w tych procesjach nawet w obówiu;

nie przypuszczaem przecie, eby te procesje tali daw-

nycli. jak to powiedziano, czasów sigay.

Proboszcz. Procesje wogóle s bardzo dawne, i

Tertuljan yjcy okoo roku 220, ju o nicli wspomina.

Wprawdzie nie mogy one by uroczycie obchodzone w cza-

sie przeladowa; pomimo to odbywano je nawet pod pa-

nowaniem krwioerczego Domicjana. Obchodzono take
inn procesj z powodu przeniesienia relikwji w. Boni-

facego mczennika z Tarsu do Rzymu roku 220. Wielka
liczba duchowiestwa i wiernych sza publicznie na spot-

kanie witego ciaa piewajc pieni. By to, jeli tak

kto chce nazwa, pochód pogrzebowy, ku uczczeniu wi-
tego mczennika, ale w rzeczy samej bya to waciwa pro-

cesja. Naturalnie, byo daleko atwiej odprawia podo-

bne manifestacje po ustaleniu pokoju Kocioa i z tego po-

wodu stay si póniej czstszymi. Ograniczymy si tylko

jednym przykadem. wity Chryzostom mówi o proces-

jach, prawdopodobnie Kogacyjnych (krzyowych,) które

?>i ju za jego czasów odbyway dla odwrócenia ustawi-

cznych deszczów. Co si tyczy postu, wosiennicy, i pocho-

du bosymi nogami, te ])raktyki wyszy z uycia, ale te i

Koció takowych wicej nie wymaga. w. Karol Boro-

meusz wznowi ioTwoin gorliwo w Medjolanie, gdzie

by biskupem, a to z powodu grasujcego powietrza w tym
miecie w roku 1570. Zarzdzono tam procesje, a l)iskup

przed wyjci(*in z kocioa powici i)opió i posypa nim
lud tak jak obecnie w dzie ])opielcowy. Ten wity m
nantpnie zdj wszystkie ozdoby przywizane do godnoci
kar(Iyiiaa-arcybiHkuj)a, i hz(h11 ])oso z powrozem na szyi i

krucyfiksem na czele swcjgo duchowieiistwa, ofiarujc si
tym sposobem J^ogu n;i piz(!])hig;niio za grzcM-ljy ludu zo-

bowizujc v;szystkich wi(;rnych Ho surowego postu.

Tomasz. .Jaki to Jfst zabol)<»ii niui<'ni;i. (; mona
u.suii zaraliwe; choroby pr/c/, j)roccHj(;. W czasie wy-
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(]ar;)nej zarazy wypa^lkoby racrej zaniecha wielkich i)ii*

bli( znych nahueiiistw, bo j)rzez thiinne zgromadzenia zara*

za itwiej si rozszerza.

Proboszcz. Mówi.sz dosy racjonalnie Tomaszu, tyl-

ko szk<;(la, e nie y w onej epoce dla oznajmienia poczci-

w yiu ludziom, e zabobon ich byl bardzo niebezpiecznym.

Nie miaby wprawdzie wielkiej przyjemnoci, boby ci oni

niezawodnie w ten sposób odpowiedzieli. Skoro straszna

zaraza grasuje w jakiej okolicy, gdzie kady unikajc mier-

ci odhu*za si od swoich blinicJi i ])ozostawia ich wasne-

lilii h)sowi, sk )ro niepodobna myle o otrzymaiu ratun-

ku i pociechy od kogokolwiek, potrzeba wic szuka jedy-

nie i tym usiliii(\j u Boga pomocy i siy, a std naturalnie

wypywa wniosek, e naley ustawicznie odbywa naboe-
stwa, nie zamyka drzwi kocielnych, ale takowe jeszcze

szerzej roztworzy. W podobnycli bowiem wy])adkacli nic

nie ma szkodliwszi^go nad boja i brak odwagi. Zanied-

])iijc w takim razie troskliwo o chorych, z powodu gwa-
townego ])rzestrachu, który niszcry zwizki krwi i przyja-

ni, wystawiamy wielk liczb chorych na mier niecJiy-

bii. Wreszcie, kt() nie wie, e strach wyradzajcy si
z zarazy sprowadza mier lub prrynajnuiiej do niej uspo-

sabia;! Nie masz zatym nic szkodliwego, gdy w podo-

bnych okolicznociach cz si ludzie, nawet dosy licznie,

aby da dow(')d, e si wzajemnie jeden drugiego nie boi,

a tym sposobem dodaj sol)ie odwagi. Jt.^liby za wielu

z nich szo buso i z odkrrt gow byby to jeszcze heroi-

czniejszy j)rzykad z^achcajcy widzów do wytrwaoci.
Przypumy nawet eby kilkoro umaro naraajc si na
ta^Nie niebrz])i» c/.estvvo; to i w tym nule zachodzi pytaie,

czyby mici'! Ino nie bya dziesiekro wiksza be.: Tak za-

chcajcego, a tak dzielnie na podniesienie odwagi w zroz-

paczonej ludnoci \v[3ywajcc.go j)rzy Kiidii, bo i ])()jali-

wy onierz nabiera podczas walki odwagi, gdy widzi nie-

ustraszone mstwo swego towarzysza, szydzcego, e tak

powiem, z wiszczcych kul okoo uszu. 1 oto jest, co nio'
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ua z punktu widzenia czysto ludzkiego odpowiedzie na

twój zarzut, Tomaszu, zanim si potpi witobliwe przed-

siwzicie witego Karola Boromeusza. Lecz rozwamy
jeszcze ten przedmiot ze strony chrzecijaskiej. Kady
chrzL^ciJanin wiedzie powinien, e wszystkie klski, ja-

kie Ojciec niebieski na nas zsya, maj na celu ju to u-

karanie naszych grzechów, ju to dowiadzenie i umocnie-

nie nas w mioci i ufnoci ku Bogu, a nadto kady wie o

tym, e nie mona by zbawionym bez Jego pomocy.

W czasie wic tych klsk okropnych prawdziwy chrze-

cijanin, przez wzgld na swoje wystpki, rozpoczyna po-

kut, zwraca ai z cakowit ufnoci ku Bogu, który swo-

j wszechmocnoci sprawiedliwo w tak przeraajcy
sposób objawi, poniewa wiara nieustannie naucza go, e
Bóg jest litociwy i peen miosierdzia. Nie przestaje on

na uyciu rodków przyrodzonych i ostronociach wyma-
ganych, ale wie zarówno, e te wszystkie rodki staj si
uytecznymi tylko w rce Wszechmocnego, bezuyteczny-

mi za zostan, jeli On Sam w pomoc nam nie przyjdzie.

Kady wic cirecijanin powinien nazwa nierozumem czyn

takiego czowieka, który unika ludzi w czasie zarazy, i o-

puszcza sposobno korzystania z ich pomocy. *)

*) Mio chrzecijaska wobec zarazy. Po wszystkie czasy

w tych strasznych okolicznociacli rcligja dowiodhi, e mio jest

<h\ mierci silniejsz;^. W roku 1720 morowe powietrze panuje w Mar-

sylji, czcij^odny praat Belzunce, biskup miejscowy ponawia to, co

niegdy w. Karol Iorom(;usz uczyni w Medjolanie. Wszdzie snui-

tek, przeraeniem, w.szydzi(; mier, tu nawet drzewa na trumny t)ni-

kuje i ^ral)arzy na cmentarzach, lecz kaj)an6\v ku ratuid\Owi, pocie-

szaniu, unp^iiuiM siy z nicbcEpieczenstwa mierci wiód zachwycania

innyci (Jo (h^bng mierci, nie brak. Czci^o<biy Jiel/.uncc pisa kn

kocowi tych nieszcz(^'snych (bii: ,,»h'stem JHk()l)y bez spow jedni

ków. Kapani (h>kazywali cudów (gorliwoci i mioci, oddali ycic

dli )raci swoici. Wszyscy Jezuici. opió</ tr/edi czy czteiecli. po

marli. 'I'rz3'dziesu trzeci Kapiic\rió\\ /marlo. ]*i-o)oszc/ paiarji
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Tomasz. Rozwaajc ostatnie sowa ksidza i)robo-

szcza, przystaj na nie o tyle, i uznaj e mona ucieka

poiiiinio p()(L'sz}('<^o wieku iiszecU mierci. ( by przynajmniej jodon

kupJan od \v. Krzyu u.vvr} oc^prowadfcar umarych. Zmaro tu

dwudziestu zakonników w. Franciszka i tyle zakonnic cis](\j rt^^u-

ly tej^o wiytewo w posudze cliorycli, wiidu Kaniiiditów l)osy(li.

P^ranciszkanów i Karnuditow cisej reguy. I*oniijam moich kocha-

nyci kapanów, co siy powicili, Uwaam siy za oienerala. co jo-

strada wyl)raców swojej armij.

W latacli \KV) i \HV.) przypada klska wdrowna. Anio ni-

Rzczycicd od )rz(^gów Indusu, tj. rozpocieraj^^ca si po miastnch i

wsiach cholera, powstrz} luuji^ca siei znów wracajca na swoje toiy.

spadajca na ludy jakol)y orze na swoj zdobycz. Lecz wiód jków
i konania zabysy: nieustraszone powicenie i wzniose heroiczne

cnoty, poniewa nmóstwo chrz(\cijan pamita, e l*an dezus uniail

dhi z)/awienia lud/.i i (dicc Mu dorówna. Oiiok ]<aj)anów >Mdzis/

Siostry niiosiertlzii i inisjongr/y zgromadzenia w. ^^'inccntego a

l*auh) zdajcych krok w krok za ofiarami klski: \\ id/isz siostry,

l)raci. przyjació, ojców duchownych, posugaczy clioiych nioscych

pociech i posug.

A jakie to tam >yly cuda powicenia w 1\ rymie. j)od nui-

rami Smyastopola i w szpitalach Stam)uu i Aten! 'r:d<a to mio
wykazuje c/yinMu i ])i'awd wicej ni wszystkie (h)\\ody, )oskoc

rcligji katolickiej, któia wedug wyraenia si dana Zotoustego,

(Iu.i2q rozprzistrenia wi^ctj ni )ucho-

^^' wi(dvach rednicdi. *) ti"d jawnii^ wykaza ieroiczne jio-

wicenie cirzecijan ów cz\snyci i macierzysk, wzgldem swycj

dzieci Kocioa i wicinycli, troskliwo. 'I'id po wojnaci krzyo-

wych stu ^i znanTnMiicm witym w oczacli Kocioa i jego wier-

nyci: poczytywano go powszechnie za szczególne znami wzgldu

Ho(»go. Tajemnica ta. a bulzkiej wietlzy niedostpna choroba, )ya
w uczczeniu u chrzei ijan redniowiecznyci. ("Iiiystus by zapo-

wiedzianym w iatu jako trudem dotknity i upokorzony, i widzimy

w p]wangi(dji. e. ^^dy Maija Miigdah^ia ]u-zy)ya wyhnya wonne

*) C,havin tle Malun. ..Historja*' iw. Franciszka z^fhju.
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fel do Boga w takich wypadkach we wasnym mieszkaniu,

ale po co te zgromadzenia uroczyste i publiczne?

olejki na nogi Jezusowe, On wówczas mia gociem trdowatego:

trdowaty azarz by tam przedstawiony jako synibol duszy w.
Zakon jeden rycerski poTfoaa do ycia ta mio katolicka;

celem jego bya piecza nad trdowatymi Jerozolimy i Wsctiodu;

Wielkim mistrzem tego zakonu by trdowaty. Na Zachodzie te

moemy przytoczy(5 wiele znakomitych i rzewnych przykadów po-

wicenia wzgldem trdowatych. Hrabina Sibillja z Flandrji, wy-

prosia sobie jako ask^ by moga pozostaó w Jerozolimie, w szpita-

lu w. Jana Jamunika dla pielgnpwania trdowatych. Sw. Lu-

dwik, król francuski okazywa dla nich mioci braterska; Henryk

III, król angielski zwiedza bardzo czsto ich szpitale. Sw. Marja

Oignics powicia si na ich obsug. Komu s, tajne pikne przy-

kady n]ioci owej modej Elbiety wgierskiej, franciszkanki, po*

kornej na tronie, cierpliwej w utrapieniach a zamiowanej w swo-

jej wielkoci jedynie dla tego, e moga pociesza ubogich ? Komu
te jest tajne wzniose powicenie si w. Katarzyny Seneilskiej?

Ona zostaa trjjdem dotknita skutkiem pielgnowania i grzebania

trdowatej; lecz wkrótce rce jej wybielay i stay si czystymi ja-

koby nowo narodzonej. A w. Odyla z Alzacji, w. Judyta l^olka,

nie byy cuflami mioci ubogich chorych? Sowem, Koció by
sjawsze przyjacielem i obroca trdowatych, ale mio(^ jego bya
roztropni].

Pierwszym jego staraniem byo uywa rodków skutecznych

dla zapobieenia smutn<'j z<Mrazie. i dla tego ci nieszczliwi byli wy-

]j|czani od wszelkiej stycznonci z innymi wiernymi, zakazywano im

wciodzir do wszclkifli niiejscpu)liczrycb, jnko to: do kocioów,

na rynki targowe, place i do domów gocinnych. Tbiói- i(di musia

)y<^ prosty, )ro(ly i gowy ogoh)ne; inidi cmentarz osobny, i nosili

r)znak i»o której rnonaby ich odró/nir.

TroskIiwo(^ o trdowatych )yhi szczególniej powiei/.on:i bi-

Hkuponi. Papie/ (ir/e^^-or/ II. jioh ci u . I>ojn fjuMmu. iihy trdo-

watym nie odmawia w. K<»ininiji. Nic < hcinno i( h te po/biiwiM

ludzkiej pociechy: t icdou jite;^^, ,,i,. y(,/.\'.y/,ui\<) rinuct / /orui; tcii
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Proboszcz. Powracam do tego, o ezyin wspoinnialem

w pierwt^zt^j z wami rozmowie, gdym mówi o ceremonjach

cisy zwijizok maeski, stanowicy z dwojpi jedno ciulo. }x)czy-

tywano jako nierozwinzalny i wiyty, przedstiiwiajjjry mio Ko-

cioa z Ctirystusem.

OhrzajlA' iryczanlif tr^doirati/ch by jednym z najrzewnicj-'

szycli litur;;ji kocielnej. l\aplan odi)rawi\vszy msz /a elioi yeh.

przywdziewa kome i stuy. podayrA wody wiecona trydowati mii:

potym odprowadzi go dl) ti downi. Zacliyca go do cierpliwoci i

mioci, za przykadem Jezusa i Swiytyci: ,, Braciszku mój, kocl)a-

ny biedaku I^oy! znoszeniem nuiogich snuitkÓTf, utrapi(Miia. choro-

)y, pogardy i innej wiatowej przeciwnoci, przecliodzi siy tlo laju.

ofdzie ju nie hdzic adnej clioro)y, adnej przeciwnoci: 1(>(Z s
tam wszyscy czystymi i cliydof^imi. bez plu^^astw i wszelkiej skazy,

wietniej.szymi anieli soce, dokcd dojdziesz aa wol I^on, lecz

tw ciy Bóg o)darzT Sir ask trze)a, )y )y do))rym chrzecija-

ninem, )y w cierpliwoci znosi to s>Toje utrapienie: >o mój bia-

cie! to wyczenie j(>st tylko wyczeniem co do ciaa: ale co do

duszy, co najt^owniejsza, )ydziesz tak samo jak nie<::dy: )ilziesz

mia czstky i udzia we wszystkicli modlitwaci wiytej matki Ko-

cioa tak samo jakoh)y3 sam oso>icie razem z innymi codziennie

)y oi)ecnym przy mszy tt. i innych o)rzydaci. A co do twoich

dromycli ]K)trze), ludzie do)rzy ciy zaopatrz i l^dg ciy hynaj-

nniiej nie <>pu'^ci. Ale miej siy rui iacznoci. a uz)r6j siy w ciei'])li-

woc, I^óg z t<)). Amen."*) To tej pocieszajcej przemowie mu-

sni kapan speni cz )olesn swego urzdowania; powinien by
ogosi ])rawne zastrzeenia:

1. Za>raniam ci )y nie wcliodzij do kocioa lu) kaj)liev. na

tariTowiska, do myna, do handlu, ani do towarzystwa ludzkifMro.

'2. Za>raniam ci pokazywa siy po za domem )ez sidvni tr-

dowatych, a)y ciy rozpoznawano, i e)y nie wychodzi )oso.

?>. Za)raniam ci umywa siebie, lu) rk twoich albo innyci

rzeczy ciet)ie otaczajcych, w rzece, lub przy studni: a jeli wody

*) Rituel (1p HhfiiiiH, wydanie 7. r. l^SS.
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w ogólnoci. Czowiek cierpicy, potrzebuje wiadka i to-

warzysza w dopenianiu modlitw i umartwienia. Albowiem

do picia potrzebujesz, zaczerpnij j. sobie do swej baryki lub na-

czynia.

4. Zabraniam ci dotykad si rzeczy, któr, targujesz lub ku-

pujesz dopóty, póki si nie stanie twoj wasnoci.

5. Zabraniam ci wchodzi do szynku. A jeli chcesz wina

kupic^. lub by ci go dano, pro by ci nalano do twojej baryki.

6. Przykazuj ci, aby idc drog, spotkawszy si z osob, mó-

wic do ciebie, stan pod wiatr wzgldem osoby której odpowia*

dasz.

7. Przykazuj ci, by nie chodzi uliczk ciasn, gdzieby si

móg spotka z osob, ktoraby ci nie moga omind.

8. Przykazuj ci, by idc jak drog, nie dotyka si studni,

ani liny bez rkawiczek.

9. Zabraniam ci dotykania si dzieci i podawania im jakich

rzeczy.

10. Zabraniam ci jecl lub pi z obcego, a nie ze swojego na-

czynia.

11. Zabraniam ci jada lub pisa w towarzystwie, jedno ze

swoimi.

Wówczas kapan wziwszy ziemi z cmentarza i sypic j na

gow chorego mawia: ,,Umieraj wiatu, odradzaj si Pogu! O Je-

zu Z)awicielu mój. Ty mi utworzy z ziemi. Ty mi przyodzia

riaem. spraw, )yTii ody w dniu ostatecznym."

Sowa te byy straszne dla czowieka, który y wród towa-

rzystwa, a który wirlzia najwitsze swoje wzy zerwane, naj-

hzczytniejsze swoje nadzieje zniweczone. To te trdowaty stawa

Hic jak)y nieriehomym, yei<' jego gaso, mia on wówczas niejako

npoflo)anie w mierci elirzefijaskiej. Lud j)iewa: ,, wszystkie

kacA moje zostay rozsypane, dusza moja udrczya mi wielce. Al~

leluja. Panie, oka nam miosierd/ie u iid/icl nam zdiowia.'' Ka-

pan czyti Kwangielj o dziesicin trdowatych; potym powica
ubrani(r i iiio^^ie ruchomoci trdowatego, poczym przedstawia mu
kade z nich. \Vrczaj.7c mu n)rani<' nazwane pokrowcem, mówi:

I'i»^k Kf)ii<ir»/;i Kiiolickicjfo 2;^
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tam Zbawiciel ix)wie(lzial: ,, Gdzie s dwa albo trzej zgro*

inadztMii w iinit^ moje tamein jest w porodku ich/'' {Mat.

XVIII KI.)

,.Wi'mij bracie ten iThiór i przywdziej go na znak pokory, bez kto-

rego odtjul za)niniani ci wychodzi z mieszkania. ^\' inne Ojca i

Syna i Ducha Swiytego."

Wrczajc baryk niowi:

,.\\'('/jiiij ty )aryk(^' dhi przyjmowania napoju, który ci (hi-

dz. a zabi-aniam ci pod i<;n:i nieposhiszestwa, picia z potoków, ze

róde i stucbii wspólnych, lu) mycia si w nich w jakikolwi(dv spo-

sób, ani prania w nich sukni, icoszul i wszelkicli innycli rzeczy, któ-

re si tlotykay twego ciaa."

Podajc mu grzechotk:

,,\Veniij t grzecliotk na znak. e ci nie wolno rozmawia

z kiinkolw i<'k. jc(hi() z sojie podobnymi, wyjwszy nagej potrzeby,

a jeliby czego potrzebowa, poprosisz dopiero znakiem grzechot-

ki, trzymajc si opodal od ludzi i rozmawiajc pod wiatr."

]*()dajc nui i-kawiczki:

.,\\'emij te lkawiczki, )ez których nic Wolno ci si (U)tkn('^

adnej izeczy go rk, wyjwszy tych. co do ciebie nale, i co

ni nie dostan w obce rce/'

Podajc mu torb:

,,AVemij t tor), )y w ni kad, co ci dobrzy ludzie da-

dz, a pamitaj modli si za dobrodziejów."

Trdowaty powinien by mie sukni, o)Uwie, ponczocliy.

wosiennic, okrycie, kaptur wosiany, dwie pary chusU^k, )aryk,

lej(d\. kopaczk, noyk, czark drewnian do picia, óko wysane,

poduszk, kodr, dwa przecierada, toporek, szafk na klucz za-

mykan, st/), ki'zeseko, lichtarz, opat, ndseczki do jedzenia*

miednic, garnczek do gotowania misa. Wszystkie te przedmioty

ordynarne, byway powicone. Kapan ujwszy trdowatego za

sukni wprowadzi do izde)ki mówic: ,,0to mieszkanie moje, tu

zamieszkam bom sol)ie go obra." Nastpnie przed domem mnie-

szczano ibewnian figur krzya, do której przymocowano skar)o-

n do wkadania janmn. jakie po)oni podróni skadali tam w za-



167

Tomasz. To wszystko przypuciwszy, to na to s ko-

cioy. Ale jaki stosunek moe zachodzi midzy procesj

publiczn i pokutn, a skutecznoci modlitwy? Czy mo-
na myle, e Bóg nas wysucha dla takich publicznych

demonstracji?

Proboszcz. Powiem ci Tomaszu powody, na które

przystaniesz bezwtpienia. Czyli nie uczuwamy wicej

mian za modUtWy chorego pustelnika. Kapan najprzód woy tam

vSwoj ofiar, a obecni czynili to samo za jego przy:adem.

Po takiej to ceremonji nacechowanej smutkiem i nadziej,

wierni powracali procesjonalnie do kocioa poprzedzani wielkim

krzyem. AYówczas to wszyscy ukorzyli si, a kapan wzywa Bo-

ga rzewn nastpn modlitw: ,,Wszechmogcy Boe, który przez

cierpliwo jednorodzonego Syna, skruszy pych starego wa, daj

prosimy sudze Twemu cierpliwo do pobonego i cichego znosze-

nia klsk w których jest pogronym. Amen."^— A wszystek lud

odpowiada: ,,Amen."

Takim to sposobem ci Hedni chorzy dobrego Boga albo jak

ich nazywano ukochani hiedni dobrego Boga zostawali odczani

od spoeczestwa ludzkiego. vSzczliwi, jeli posiadali cnot i u-

mieli si zda\va(^ na wol l^o, bo wówczas poczytywano ich we

wszystkich krajach za ludzi wysoce wyksztaconych pod wzgldem
moralnym. Wygnaniec ziemi pozbawiony wszelkich mamide u-

przyjcmniajcych ycie powszednie i wszelkiej pociechy ludzkiej,

coby go podtrzymywaa, trdowaty doznawa w tym stanic pewnej

ulgi. Ale my nie mamy ju tej wiary, my nie moemy l)oj('^ tego

wszystkiego co askawe nieba uczyniy dla u)og'ici. I^eligja jest

:^ród}em wzniosych pociech dla ludzi, których spoeczestwo ludz-

kie od siebie usuno. W re<lrii(i w i<'kii(li czczono trdowatego jako

wy/nuwc wiary, wspominano z najywszym wspóczuciem o czo-

wieku, którego ni(^)a w tajemniczy sposó) pocieszay. Wierny

przyjucit'1 w mioci wydoskonalony nie oj)uszcza nigdy hiedriego

pust<"InikH, i sprawia niii milczc przyjemno.e nie mieszajc jeg(>

pokoju; tak to si sprawdza, e szczric fum tylko jest, gdzie sir

czstka nij-iios znacliolzi.
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litcci nad chorym, udy jestemy t^wiadkaiiii jego cier])ieii?

Kiedy grze])i naszych przyjació, pragniemy im towarzy-

szy do grohn; kiedy doznajemy radoci Inb i?;mntkn, szn-

kamy takich miejsc, któreby wzbudzay wspomnienia zgo-

dne z naszymi uczuciami, aby si im ochla zupenie. Al-

bo si to tak zazwyczaj nie dzieje?

Tomasz. Tak jest, ksie Proboszczu, rzeczywicie

tak si dzieje.

Proboszcz. A wic ])rzekonaj si, e my tego same-

go dopeniamy, kiedy idzie o w^yjednanie jakiej aski od

Boga: (hijemy pierwszestwo miejscu, gdzie si moemy
swobodniej pomodli. Jeeli idzie o odwrócenie jakiej

klski f)ublicznej, wychodzimy lui ulice, gdzie mocMuy wi-

dzie lady nieszczcia i })rzyponnue je sobie. Jeeli idzie

o modlitw za umarycli, o})uszczauiy koció, a idzitMuy na

cmentarz; jeeli i i)rosimy o urodzaje ziemskie, o odwrcu-e-

nie klski, zagraajcej zasiewom lub zbiorom, wychodzi-

my na ])ola w ponld zasiewów i przypominamy sobie jak

bardzo ])omoc Boa jest nam potrzebn; a wzmacniamy na-

sz ufno w Bogu na widok tego, co Jego dobro dhi nas

ju uczynia. e procesje s piknym o])razem naszego

ycia ziemskiego^ One przypominaj nam, e jestemy

j)ielgrzymami na tym padole, e tu stale mieszka nii^ b-
dziemy, e przez cae ycie potrzt^ba ])rzebywa ciernist

drog, aby wej do nie)a, które jest ostatnim kresem na-

szej ]>ielgrzymki. Ah^ kiedy prosimy Boga, aby nam dal

urodzaje ziemskie, lub jak inn ask doczesn l)ar(lzo

jest rzec/ poda?i, abymy myleli o znikomoci d(')l)r

ziemskich, i abymy g(')wnie mieli na celu knUestwo nie-

bieski(\ i zbawiiMiie duszy naszej.

W niektórych okolicach jest zwyczaj, e kai)hini

w czasie procesji bagalnych, uywaj laski pielgrzymiej.

Wiedzie tu potrz(»ba, e zakonnicy odbywali procesji; bo-

so, niekiedy w odlegle strony: a poniewa wielu z nich by-

o wieh*e osabionych i chorowitydi. przeto poboni zakon-

nicy dla atwiejsz<'go przebycia drogi górzystej, przykrej i
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nierównej, uywali pewnego rodzaju laski dla podpiera-

nia si i ochrony od upadku. Teraz, gdy uywaj podo-

bnych lasek, to jedynie w tym celu, aby nam przypomnie,

e ycie nasze jest rzeczywist pielgrzymk po tej ziemi.

Tomasz. To wszystko jest bardzo dobre i pikne, ale

ile to naduy weszo do tych wszystkich praktyk!

Proboszcz. Mój kochany Tomaszu, gdybymy chcie-

li zarzuci to wszystko, czego ludzie dotd naduywali, a

to dla tego jedynie, e naduywali, nie wypadaoby je
ani kawaka chleba, ani szklanki wina lub innego napoju

wypi, wypadaoby nie przystpowa ani do spowiedzi, ani

do Komunji witej, ani do kocioa nie chodzi. aden
czowiek roztropny nie moe usprawiedliwia, ani broni
naduy, zwaszcza kiedy te odnosz si do rzeczy witych,
ale dla tego odrzuca same wite obrzdy byoby najwik-
sz nieroztropnoci. Pasterze Kocioa katolickiego po

wszystkie czasy z wszelk troskliwoci dokadali stara
ju to przez usilne nastawania, ju to przez prawa, abyza-

pobiedz mogcym si zakrav naduyciom lub w^ytpi te,

które si ju zakrady. Dla tego to Koció w^ola raczej

znie niektóre obrzdy, które nie byy istotnie potrzebne,

lubo same z siebie chwalone, aby pooy tam opakanym
naduyciom. Itak, za czasów apostolskich odbywano ta-

jemnice wite po j)osiku wspólnym zwanym Agape.l) dla

przypomnienia ostatniej wieczerzy. Ten zwyczaj zosta

zniesiony, gdy dostrzeono, e z tego powodu wiele wkra-
da si zaczynao naduy. Lecz gdyby Koció clicia za-

pobiedz wszelkim moebnym naduyciom i przc^kroczcMiiom,

potrz(ibal)y zamkn wszystki(; kocioy i zabroni formal-

nie wszelkie}) o)jawów uczu religijnych. AW, in(')\vic o

narluyeiaci, rozumiem ])rzez uU) tylko te wszystkie, które

rzeczywicie kie^dy istniay, nie za t(5, jakie si utworzyy

1) \\r\i\w ozrmr/a \k*zIo mioj^ci. Skliulula sh^ y. miosuc^fo })«>-

*ywi«Tii}i i (Kl)ywaa si^' ju) Koiniinji. ]*<>t\ in iid/iclnuo len smii |)<>-

wiick wdoworn i ii)<i"-iFiK
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w inaginacji ludzi zlo.liwyc-h, którzy ezc^sto liajswictisze i

na.j( hwalebnie.jsze obrzdy do rzdu naduy zaliczaj.

Tomasz. Przyt^taj, e procesje zwyczajne nie s
wystawione na takie naduycia; ale tego nie mona powie-

dzie^ o pro:'e>!Jach czyli pielgrzymkach w odlegle strony.

Proboszcz. A wic chciej wskaza te naduycia, o

kt()rvch m(')wisz.

Tomasz. Nazywam naduyciem zwyczaj udawania

Bi j)rocesjonalnie z jednej okolicy w drug, gdzie po

wikszej czci szuka si s])osobnoci do pijastwa i obar-

stwa

Proboszcz. Udajemy si z jednej okolicy do drugiej

dhi tyche Samycli cliwahd^nych pobudek, o jakich ju jk)-

l)rzednio wspominnltMii, inówic o procesjach. I^ragnie-

my ])owieiii olian^wa Hogu wsp(')lne nasze mody i piewy,
abymy tym sposoliem wicej w ])ol)Onoci si pomnaali,

i liczy mogli na wiksz ich skuteczno. Gdy lud z ró-

nych wiosek lub parafji czy si z sob, przez to pocz-
nie zachcaj si do modlitwy wzajniinie. Oj)r(.cz t(*go^

gdy czon k()vvi(^ j(;dnej parafji cz si z sob widzicie,

jako i druga parafja do nich si docza,aby si wzajem po-

)udza do tym wiksztg i)obonoci, a tym sposobcMu jiMlni

przekonywaj drugich o swojej wierze i o])j}iwiaj nawza-

jem s\v()j katolicyzm. Utrudziwe^zy si w podróy, z natury

rzeczy wypywa, ze musz si czym posili, z tej prostej

przyczyny, e ci dobrzy ludzie* ^Ji^^j take ciao, któi'e po

utrudzeniu posiku j)otrzebuje. I c(') w tym zego^ Wszak

i Zl)awiciel nasz posila si take w Kanie Galilejskiej i j)o

dwakro kaiinil rzesz na puszczy, przyby dla suchania

Jego nauki. Jeeli za mi(^szkai'icy jnkiej wioski lub mia-

sta przyjmuj taki( )i
I
;itników, dopeniaj przez to rady

w. l^iwa, który Rzymianom zaleca gocinno wzgldem
podróujcycli {do Jlzym, KIL /->',) a w tym wszystkim nie

ma cienia jakiego naduycia. Lecz wyzna potrzeba, e
))openiaj naduycia niekt(')rzy, co korzystajc z tej spo-

Kolnioci grzesz przez niewstrzemiliwo i kocz w spo-
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Bob obrzydy cizyn dobrze i chwalebnie zaczty. Ale dziki

Bogu wypadki te s nader rzadkie, i nie widz powodu, dla

czegoby przestpstwa moebne a nawet i rzeczywiste kilku

osób mogy pozbawia religijnych i budujcyh korzyci nie-

porównanie wikszej czci ludnoci. Wreszcie gdyby ja-

kiekolwiek naduycia powstay, którymby nie mona byo
zaradzi, wtedy, zwierzchno Kocioa mogaV)y 3i wi-

dzie zniewolon do natychmiastowego i zupenego zniesie-

nia tego rodzaju procesji.

Tomasz. A wic przedewszystkiem wypadaoby znie
'wszelkie pielgrzymki. 1)

Proboszcz. Gdyby naduycia, o których wspomnia-
em, tak rzeczywicie si okazay, wtedy przystaj na twoje

zdanie; ale przedewszystkim potrzeba je udowodni. Albo-

1) Pielgrzymki do Jerozolimy, Rzymu, Leretu i tp. Piel-

grzymki sigaj*4 najdalszej staroytnoci. Pan Jezus, Marya i Jó-

zef, odbywali pielgrzymki rokrocznie do Jerozolimy. Za tym

])rzyk}a(lem nieobliczone mnóstwo katolików udawao si do miasta,

które stao si widownia Mki i mierci Zbawiciela. Przewroty po-

lityczne pooyy niejako kres witym pielgrzymkom; obecnie

'/ wielk}^ radocii^ takowe odnawiajii si, tak dalece, e w r. 1855,

widziano asystuji^cych, podczas Wielko-tygodniowych obrzdów,

pielgrzymów z Francji, Belgji, Polski, Woch, pomidzy którymi

znajdowali si o>oje ksistwo Brabancji. W par tygodni póniej

ttrcyksijj austrjacki przyby dla uczczenia miejsc witych. Kil-

kanacie lat terini Jcirozolima na swoich uroczystociach nie widzia-

a vicej nad dwuch do ti/crli katolików z Europy. W wiekach

wiary, drogi Syoim ^>y\y za ciasne dla pobonych tumnie zdaj-
cych pielgrzymów, którzy si ta:n dla iriodlitwy udawali. W i-. 1()(;4

wicej juk 7,000 osób udawao si z Niemiec do Palestyny dlii u-

ezczeniu miejsc .witych, jak mówi historyk ilurter w ywocie
Innocentego III. Wiiidonio. e ejiy Zaeliód Wzi si do l)i<)rii dla

i)SWo)odzenia miejsc witycli z pod i.nnowitniit muzumaskiego, a

wojny te nazwane Krurtjatiuni (kr/yowynii) trway przez dwji w ie.

ki. Wre.szcie, wieki rednie odziedziczyy t juaktyk z wieków
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wuMii ci, którzy najzjadliwiej wystpuj przeciwko zwycza-

jom religijnym, najczciej w nich adnego udziau nie

mieli, i sami ich nigdy nie widzieli, wyrzekaj wic prze-

poiuzcdiiich, Ik) w liistorji Euzohiusza (G r.9) czytamy, e w. Alek-

sander )iskup Kupiulocji tjun siy luhi w wieku Il-im dlii odwiedze-

nia miejsc wi^^tych. Sw. llieioiiim. w. Pawe i je<jfo córka Eus-

tochia. którzy si tam udali w wieku lV-ym pisali o tym do Marce-

li i swoji^j przyjacióki: .,Xie podobna wymieni nmó.stwa bisku-

pów, mczenników, uczonych, któ)rzy od czasu \\'niid)owstnpienia

Pana Jezusa, zwiedzali miasto wite; przy))ywali oni z (Jalji, Hry-

tanji. l*ersji, lujji, z Egiptu i ze wszystkich krajów. {Huront. list

j:.)

Odbywano te piel^Tzymki do «ri-()l)ów ir. Ptotnit Pmrhi

ir IiZi/inn; ju: w. ,Ian Zlotousty pisze: ,,rIako)ym si czid

szczliwym, gdy)ym si mó<^ /najdowae w miejscach, gdzie si t(*

wite kajdany przechowuj?} ; — rad)yni widzie te pta, których

si szatani lkajju a w uczczeniu maj Anioowie, gdybym si móg
udfK- w })ielgrzymk dla zwiedzenia cienuiicy. w której w. Pawe
by wiziony!" (rp. ad K})/i. Jkhh. S.)

I*o tych dwóch znami(»nitych })iidgrzyndva('h. j)ieiwszenstw(T

maj: pielgrzymki do w. -lakólm w Kompostelli w (ialieji (Hisz-

paskiej.) gdzic^ si znajduj relikwie w- fhikóba, i do N. Maryi P,

Loretaskiej. 1)

l)nia l'> maja roku 1'2!H, za papiea Mikoaja I\'-go kilku

mieszkaileou nadbrzenych Adryatyku wyszo o f^witaniu na robo-

ty w jole. Pomidzy Fium i maym miasteczkiem Tersatz znajdu-

je si niedaleko od morza budynek pusty, tam gdzie dotd nie wi-

dziano ani donui, ani chaty. Zdziwieni t)iegn oznajmi to, co wi-

dzieli. Zerano si zewszd, )adano tajemicze mieszkanie ztmdo-

wane z tlr())nyci, czworoktnych czerwonych, cementem spojonych

kamieni, ale sobie nie wytumaczono jak si moe osta )udynek u-

1) lub pifl^Tzyniki : do .TfTozoIiniy, do prop:ów A postol.>-kici (w Rzymie.)

<1<> borettu i do Konipost^-Ili s tak Ziiwaiowane, e od nici tylko Papie uwolnió

moe.
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ciw nieporzdkom, jakie si nigdy, a moe tylko wyjtko-
wo wydarzyy; znam nawet miejsca pielgrzymek okrzycza-

ne z powodu naduy, o których mówi, jakoby przemin-

y i ustay. Pragnem si sam przekona o rzeczywistoci,

i nie mao si zdziwiem, spostrzeg]szy zgromadzenia z od-

legych okolic przykadnie si zachowujce. Wielu z nich

przystpowao do w. Komunj i z nader rozrzewniajc po-

bonoci, wchodzili oni na czczo na klczkach do wityni
na górze zbudowanej ; i nie pomylaem nawet poczytywa
im tego za ze, gdym widzia zjednoczonych razem przy

skromnym posiku. Nie spostrzegem tam adnej nieprzy-

zwoitoci, chocia na wszystko zbliska si zapatrywaem;

mieszczony na ziemi bez fundamentu adnego. Zdumienie wzrasta

po wnijciu do wntrza jedynymi otwartymi bocznymi drzwiami.

Izdebka tworzy czworokijt poduny. Powaa nad którg. wznosi sig

dzwonniczka, jest z drzewa, malowana bl^itnie, podzielona na kil-

ka przedziaów, tu i owdzie posiana zocistymi gwiazdami. W koo
murów pod sufitem spostrzegaj^ kilka pókul które si zaokrgglajc,

jedno koo drugiego, i zdajjj si mieci naczynia r<^zmaite codo for-

my. Mury okoo okcia gruboci uoone nieprawidowo i bez libel-

li. nie trzymaj si linji prostopadej. Po prawej stronie drzwi, o-

twiera si jedyne ciasne okienko. Na wprost wznosi si otarz

z kamieni twardych ciosowycli. nad którym panuje krzy grecki

))rzyozdo)iony krucyfiksem malowanym n;i pótnie, przyklejonym

do deszczuki. nad którym )ysczczy tytu wity naszego z)awie-

nia: ..Jezus Nazareski Król ydowski." W) })rawej stronie ota-

rza, wida statu N. Maryi Panny w postawie*, stojcej, trzymaj-

cej dzieci Jezusa na rkarli. Po lew ej za ))]isk() otarza, widur

Uiajj szafk pomieszczoiiM w mui/c. która zdaje si hyr pr^zeznaczo-

n na J^j^rzty Fiiezidnc do f)ic(lii('g() gospodarstw a. ^\ \\'\o] znajdu-

j:| si mae naczynka do pokainiów. pod<>)iie do ly<lj, jakicli uy-
waj hiedni wocianie. Wif^-zeie Misko rncj tod/ii) l<()iiiird<a czyli

ti'<)nu, j)onad któi-yin l<apa po<l jmita rihiiMMii. które s pi/vo/do-

l»ion(? lichtarzami. 'I'akie hylo urzdzeiiie tego witego przybytku.

— Skde si on wzi^ Co to za inieszkiiriie nieznuiie^ C/yje/ r-

l*ick Koriolii Katoli«ki<go 2:i
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ale myl si, bylein rzeczywicie wiadkiem niekti)rycli i^cen

zasmucajcych o których mi mówiono, a to w wiosce przy-

cc przyniosy go na micjsco. t^nlzio ni<rtly ttikiej^o nic wiJzijino^ ^'zy-

ja moc ji' utrzyinujc na <i;runcic )cz adnco-o fundamentuj Owó
])Vtania. które sobie wszyscy zadaj, a na które nikt odjiow iedziee

nil' lunic^: zdumienie stiije siy powsz-echnel Naraz wida przybywa-

jceji^o )>isku})a Aleksandra, o którym wszyscy wiedzieli, e od

trzech lat jest dotknity jawnie wodn i nieuleczaln ])uchlin. ..Hy-

Icm ju. mówi wi(^'ty )iskup, na ou umierajcym. o*dy nn donie-

siono o ])rzyl\yciu tego ni(»znanet(o dond-:n. Zaklinaem Najwi-

tsz Tannc. aci)y mi wyjmlnaa tyle siy. aebym móo sam oso-

])ici' odwiedzie t(Mi cudowny przy)ytek. i tu j o ratun(dv wiclo-

wadny blaiia. Ona wnetc o)jawihi mi siy janiejca )laskiem i

[)r/emówila do mni': ..Aleksandrze! We/wale mie. owó ]n)])i(»-

szam na twój ratunek. Wiedze o t}^!!. e domek. któiT do])icro

co /.jawi sic w tym kiaju. jest tym siimym mieszkaniem. n-d/icmsi^»

narodzia w Nazai-ccic. w którym )yam zaszczycon nawiedzeniem

Anioa (ia)rjcla i mlzie w moim onie Sowo stao si^' Ciaem. Stan

sic w icc ty sam W())ec wszystkiet^H) ludu dowodem ywym <> |)i-aw-

dzic mowy mojej: )d wyleczonym. Najwitsza Dziew ica zrnUa.

a ja odzyskaem zdi-owi<\ (Ju)crnator Dalmacji. a>y sic upewni

o pi-awdzic. zyskaniem dotykalne<i'(). zai'zutow i nieulco-ujccoo do-

wodu, wysa )cz])orediiio czter<'ci komisarzy, którzy udali sic do

Nazaretu z planami i rozmiarami tajemniczej kaplicy. Lud teoo

mipsta (Nazaret) zapewnia komisarzy, e dom(d< .Mai-yi znik pozo-

staw iw-zy na nnej>cu wykrojone fundamenta: wywinduj sic o cza-

si' znikni^'eia, porównj^waj rozmiary, kamie: wszystko znajduje

sic w dosk()na«'j zt::odzi<'. I>ud Dalmacji jest up(»jony szcz(^*cicm

z p(>siadania takiej^o skiir)>u. Ale niestety I w trzy lata })o swym

zjawieniu siy. w nocy dnia P) <rin<lnia P21)4 r. . wiaty domek zosta

sposo)em ów iiie cudownym ])rz(»niesi()ny wi'ód lasu wau rzyno-

wejiro (Laui-ctum. a std nazwa I^oret) na gruntach liccanaty we

Woszech. Dla usuni^^cia wszelki(\j wt])liwoci i nadania oczywi-

stet^o dow(xhi cudownemu zjawisku. I^')^- })ozwoli jeszcze na dwa

iune cudów ne przeniesienia, z których ostatnie speuilo siy w miej-
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legej, do której ludzie przybyli na zabaw; ci nie weszli

ani na wzgórze, ani do kocioa. Gdyby wic dla tych lu-

dzi chciano znie pielgrzymki, naduycia zawszeby te sa-

me pozostay, a prawdziwi i gorliwi chrzecijanie zostaliby

pozbawieni sposobnoci uczczenia Najw. Boga Rodzicy; li

za zajmowaliby si jak przed tym uciechami wiatowymi,

a stawszy si panami placu popenialiby bez przeszkody

jeszcze wiksze zdronoci.

Tomasz. Pomijajc wszystkie naduycia, ja zawsze

uwaam pielgrzymki jako zabobon, a wic take za naduy-
cia same przez si ; bo i có to za nierozum szuka Boga da-

leko, kiedy Go mamy przy sobie.

Proboszcz. A wic na teje samej zasadzie monaby
powiedzie, dla czego mamy chodzi do kocioa, kiedy Bo-

ga w naszym domu posiadamy; dla czego myle o niebie,

skoro Bóg jest na ziemi; dla czego modli si do Boga kie-

scu, gdzie si obecnie ten wity domek jeszcze znajduje. Odtjul to

rozpoczyna si ta niepoliczona i uroczysta procesja hidów, nionar-

c-liow, cesarzy i papiey, którzy urzeczywistnili w tym miejscu od

kilkudziesiciu lat prorocze sowa Dziewicy: ^,Oio odtd y\s^^ysfl'J<

imrodij Ztcaó ?/// hd hogofiannon,''''— Królowa szwedzka Kata-

rzyna, po nawróceniu si na katolicyzm, przybya tu, aby Królowej

ni<'ba zoy w ofierze swoje bero i koron. Tutaj te Ojciec w.
Pius 1X odzyska cudownie swoje zdrowie za wstawiennictWH^m naj-

witszej Matki Boej, której mia póniej ogosi, chwalebny przy-

wilej Niepokalanegf) Poczcia. (Zob. Gamud^ Lrn Iroh Iiontrs^

foi/i 111^ »iron. 362 I na^pjw.— [{or. Inr^tU. Ldurrdiui huorjd.)

Pielgrzymki do najw. Maryi Panny, po tych, o których do-

piero co mówilimy, znamicnitsy.e s: we FriDtcjt N. Ahiryi P.

w Turwicr (T(Mirvi<Me.) w ('hartres, w Mans, w Lourds i td.

W Szirrrjr N. Maryi P. INistclrMków; w .\!rnir:cr<'h N. Maryi P.

w Allotting, w Kewclaer i Id.; w lirhjj} N. Maiyi P. w Hal. w Moii-

laigii. w Phevennnrit; w /VA<rv', w Czstochowie; na I/itwie N.

Ahirvi P. ()str())ramskiej i inne winfyfru'. które s)}>ie P)Óh ujiodir

ba i usijiwi ijird/o licznymi <iid!inij i |}i-]>;!ijjjj.
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dy On zna nasze potrzeby i moe im zaradzi? Ale tu nie

idzie o to, gdzie Bóg Jest najwicej do nas zbliony, ale ra-

czej o to, gdzie my czujemy najle])iej Jego obecno i gdzie

j sobie przypominamy z najwikszym rozczuleniem i po-

bonoci. Albowiem, kochany Tomaszu, gdy i)rzebywa

obce kraje, chciae niezawodnie widzie najznakomitsze

osobliwoci i okolice ])amitne z czynów historycznych,

jakie si w nich wydarzyy?

Tomasz. Niezawodnie, bez te^go nie zasuybym na

imi czowieka dobrze wychowanego. I tak, na])rzykad

w Kolon j i widziaem dom rodziny Rubensa; zwiedziem

sawn galerj w Anw^ers; w Lowanjnm w Belgji, dom ar-

tysty muzycznego Gretry;* w Moguncji mieszkanie Guten-

berga wynalazcy druku itd.

Proboszcz. To ju dosy, nie damy wicej szcze-

góle')w o twojej i)odróy. Lecz powiedz, czy te domy byy
])od()bne lub niepodobne do innych.

Tomasz. Ksie proboszczu, jeste czowiekiem o-

wieconym, niechcialliy zapewne gardzi pamitkami ii-

storycznymi. W rzeczy samej, te domy s podobne do in-

nych, lecz gdy wspomn, e tu mieszka Rubens, Gretri,

Gutenl")erg, ta myl mnie ])()dnosi, i z uiL^zanowaniem ogl-

(hiiu te okolice, które, przypominaj ich ycie, prace i za-

sugi. Wi(h)k ich (hileko wiksze wywiera na mnie wra-

enie, anieli najdokadniejsze opisy.

Proboszcz. \^i\(H pewnym Tomaszu, e zupenie po-

dzielam twoje zdanie w tej mierze. Mniemam jednak, e
to wszystko oo powiedziae, stosuje si do miejsc, z któ-

rymi cz si ])amitki religijne, albo w których dokona-

ne zostay wypadki nader pocieszajce dla chrzecijan.

Czyli to wic odwiedzamy miejsca wite w Palestynie,

czyli udajemy si do grobu w. Aj)OHto(')w Piotra i Pawa
w Rzymie, albo (\n innych ndejsc, które byy widowni
mczestwa sug B(^ych lub wysuchaniem jawnym j)rói

i modów nieszczliwego; we wszystkich tych [)rzypadkach

moemy sobie powiedzie, e ta miejsca natchny nas u-
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szanowaniem i ufnoci. Myl o tym, co si tam wydarzy-

o, daleko gbsze sprawia na nas wraenie, anieli wszel-

kie opowiadania i opisy; i dla tego zdaje nam si, e jeste-

my naocznymi wiadkami tego, co si niegdy wydarzyo
tam, oywiamy si wiar siln i odwan, ufnoci cako-

wit i mioci wit i czyst tak dalece, e adna inna

okolica w wiecie nie jest zdoln tak szczytnych, wznieci

w nas uczu. 1 dla tego nie zadziwi ci to, e aski tam o-

trzymane s obfitsze, poniewa mody s gortsze i rzew-

niejsze.

Tomasz. Czyli byoy to rzeczywist wol Boga, a-

bymy odwiedzali te miejsca? Ach! pomyl ksie Probosz-

czu o zmarnowanym czasie, o wydatkach nieuytecznych,

zwaszcza, kiedy pielgrzymki s dusze i odleglejsze.

Proboszcz, Zdaje mi si, e ten, który si nie oba-

wia niewygód w dugiej podróy, ani ofiar z czasu i wydat-

ków, okazuje ju dosy gorliwoci o swoje uwitobliwie-

nie. Ten przykad wydaje mi si bardzo szczytnym w obec

oziboci tylu chrzecijan, którzy z przykroci podejmu-

j umartwienia w rzeczach obowizujcych, jakimy s,
znajdowanie si na Mszy witej w dnie Niedzielne i uro-

czyste, lub przepdzenie jednej godziny na naboestwie
w kociele. Kie ulega wtpliwoci, e uczucia chrzecijan,

które ich z mioci Boga prowadz do umartwie dobro-

wolnych i do podejmowania ofiar, nie mog pozosta bez

nagrody, jak s )ogosawiestwo i aski Boga. Samo
2 siebie równie wypywa, (^ ci, którzy powinni si opieko-

wa swoj rodzin i wychowaniem dzieci nie mog zanied-

bywa tych obowizków prziiz samego Boga na nicli woo-
iiycli. i nie powijuii porJc^jmowa innych dobrowolnycli o-

fiar i zo})owiza, ciociazby te byy dla nicli iiajuytin-z-

nieJHzymi i najwiccij zaslngnjcynii. Ten, któryby tym
Hposobcm postpowa, zasbiyJby na surow nagan, ()|)u-

Hzczajc ())r)wiz(!k wymagajcy cah'j jego troskliwoci.

Kie zashjzyby za na ni, gdyby j(; '/astpil przez ())c<M)Ho-

by, w sposób /.a])ewniajcy go zuj;elni(3, (; obowizki z je-
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go stanem zczone nie bd na aden uszczerbek naTaone.

To samo mu si(^ rozinnie o wydatkach pieninyeli; gdy-

by kto chcia uy na pielgrzymk pienidzy niezbdnie

na utrzymanie rodziny swojej, albo zaciga ])Oyczk ja-

klejby nie by wstanie powróci. Ale prawdziwy pielgrzym

nigdy nie cignie na siebie tego zarzutu, jeeli dla do-

})icia swego celu i)rzecier[)i pewien rodzaj niewygody,

])omny, e w jiodobnym razie przystoi naladowa Jezusa

Chrystusa w Jego witym ubóstwie zrzekajc si przy-

jenuioci materjalnych i wygcnl zmysowych. Wreszcie,

gdzie jest jaka rodzina, któraby zabraniaa jednenui ze

swoich czonków odbycia i)ielgrzyuiki, z której susznie

spodziewa si dla niego korzyci duchowej; al)0, czylihy

moga mu j)oczyta za ze nial ofiar z czasu lub pienidzy,

skoro idzie o nieocenione^ skarl:)y dla jego duszy i wiecznoci^

Tomasz. Bardzo dobrze; ale oprócz tycli pobonycli

wra(ui, kt(')re wyznaj, e zacliwycaj dusz i)odczas odwie-

dzania znakomitych wity, nniiemam, e adna inna nie

wypywa korzy, a tym bardziej korzy duchowa.

Proboszcz, (idyby, mój i)rzyjacielu, adna inna o-

})rócz tych wyhoiiiych wrae zta^d nie wynikaa korzy,
to ju samo przez si byoby dostatecznym do niepowstawa-

Ilia pr/eciwko pielgrzymk(»m: sam bowiem ])rzyznae, e po-

czytaby za niewyksztaconego takiegoczowieka, kt(')ryby

lekceway zwiedzanie okolic, zkt(')rynn sicz j)amitki

historyczne: a Ja dcdam, e takiego uwaabym z(Mn< go-

dnego nazwy clirzticijanina, któryl)y pogardza niiejscami

synnymi a wyj)a(ików reiigijnycli. Lecz ])owieni ci Toma-

szu, e pielgrzymki nader korzystny przynosz dla dusz

(•lirzecijai'iskich poytel<. \\'ielka liczl)a chrzecijan gor-

liwych wywiera na nas wpyw zi)awi(Miny i budujcy; a

tak prawdziwi |)ielgrzymi [)owracajc do domów swoich,

zachceni dobrym przykadem szczerze wyj)eniaj swoje

religijni; |)()stan()wienia, poniewa widzi(di chrzecijan po-

mijajcy( h wzgldy ludzkie, i wykonywajcyci j)rze])isy

wiary witej. Przyznasz niezawodnie, to go<:!o .je' nu-

j



179

ci katolickiej i wspólno uczu dziatek prawdziwego Ko-
cioa przyczynia si do powikszenia naszej wiary i mioci
chrzecijaskiej. Gdy ten, który uczszcza zawsze do je-

dnego kocioa, sucha zawsze tego samego kaznodziei i

widzi te same osoby okoo siebie zgromadzone, przyzwy-

czai si do wszyskiego, wszystko mu spowszednieje i nie do-

znaje adnego szczególnego wraenia; ale w obcym kociele

i w dalekiej okolicy, wszystko przemawia do jego duszy

wszystko dla niego jest nowe, i osoby i miejsce; a nast-

pnie przyi3omina mu jego ozibo, która si w naóg
zmienia. Ten lub ów poczuwa si do grzechu, za który nie

móg wykona jeszcze dostatecznej pokuty bdc otoczony

swoimi znajomymi, tu za uczuwa daleko swobodniejszym,

zajmuje si wycznie Bogiem i wasnym sumieniem.

A z tych uwag wnosi susznie powiniene, o ile s uyte-

czne wite jDielgrzymki, jak niemniej powzi wyobrae-
nie o korzyciach, jakie spiawuj te religijne zwyczaje.

Tomasz. Susznie si wyrazie ksie Proboszczu,

mówic o prawdziwych religijnych pielgrzymach. Ale jak-

e to maa jest liczba zasugujcych na to nazwisko, gdy
przeciwnie wiele osób odbywa je w zamiarach czysto wia-
towych i dla wasnej przyjemnoci.

Proboszcz. Gdyby przynajmniej raz w yciu swoim
towarzyszy cho jednej z tych i)ielgrzymek, niezawodnie

przekonaby si, e liczba ])rawdziwyc]i pielgrzymów nie

jest tak ma jak mniemasz, i e ])rzeciwnie ci, którzy nie

zasnguj na to nazwanie, s wyjtkowi i to jednorazowo.

Przekonaby si zarazem, e uciechy, zabawy, i wygody, o

których mówisz, nie s w^cale iK)dniet i pokns do ieli od-

bywania. Pielgrzymki cz si z rónorodnymi trudnocia-

mi i sprowadzaj jc^lne z najwikszycli korzyci, to jest, (5

j)Owcigaj zmysowo przez niewygody |)odróy, i |)rze-

dziwiiie przyi)r)niinaj czlowic^kow i p;iiiiie o swojej duszy.

Lecz j)rzypueniy, e pewn;! licz»;i pi(^lgrzyin()W dla przyje-

mnoci j(^ tylko cHl)ywa, to i wtedy c(') w tym jest tak

<lalece zdronego^ Wszak wirlij dla zabawy odwiedza
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rokrocznie obce kraje i ki)iele, tam do zlycli naogów przy-

wyka, niarnnjc zdrowie, majtek, i utrzymanie wasnej
rodziny. Pielgrzym, który cho nie z czystej j^obonoci

podró j)rzed.sicbierze, ])odejmnje j przecie do miejsca,

które moe w nim obudzi takie uczucia, na jakich mu
zbywao. Niejeden pielgrzym byo zibym, udajc si do

miejsca witego, powraca za wzruszony i poprawiony, a

to za przykadem wspótowarzyszy; niejeden zatwardziay

grzesznik poznawszy z przykadu drugici ])dn i zgubn
drog jak postpuje, rozwaywszy atoli czcigodne znaczenie

miejsca, w kt(')rym si znajduje, przejty wit liojani,
owiecony ask Bo, uczuwa w sobie al za grzecliy i

szczerze si spowiada. Widoczn jest rzecz, e nie moemy
si spodziewa, aby wszyscy odbywajcy pielgrzynd<i stali

si nimi jedynie przez t religijn praktyk; równie jako

nie chc usprawiedliwia naduy lub zoliwych zamia-

rów niektórych osób, które je udan ])obonoci okrywaj.
Owszem prztjciwnie, odzywam si z Tomaszem (a Kem])is)

,, Wielu udaje si do rozmaitych miejsc w ct^iu odwiedzenia

relikwji witych [jaiiskich, suchaj chciwie liistorji icli

czyn(')w, uwielbiaj witynie na ich cze zbudowane, i

cauj k(<ci wite okryte zotem i jedw^abiem; a oto Ty
sam o ni(')j Boe jeste obecny przedemu na otarzu. Ty
jeste wity nad witymi, KnU Anioów! czsto cieka-

wo, ch widzenia nowoci zachca do pielgrzymek, i

std pochodzi, e wiedztMii tymi bahymi pobudkami, bez

prawdziwej skrucliy nuio otrzymuj z nicli korzyci wpy-
wajcych na poprawc obyczajów/' (71 IV, c. /. if.)

Tomasz. Niezawodnie, j^eli ])ielgrzymka bdzie od-

l>ywan jak j>rzystoi, mona si z niej spodziewa nader

wielkici korzyci, a w tym zgadzam si z ksidzem

Proboszczem. Alo dziwi mnie, e tt'go Jezus ('hrystus

nig(lzi(^ ni(^ zaleci, i nie- da nam z siebie w tym wzgldzie

przykadu.

Proboszcz. (*zy tylko jeste przekonanym o tym co

mówisz, kocliany 'iV)maszu^ A przecie Pan Jezus w dwu-
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Ilastym roku ycia udaje si do Jerv3zolimy wraz z Najwit-
sz ]\Iatk i swym Opiekunem Józefem dla modlenia si
w kociele. Nastpnie Ewangielje ogaszaj nam, e Zba-

wiciel uczszcza tam regularnie na kade znakomitsze

wito ydowskie, aby speni przykazanie Starego Zakonu,

które nakazywao odwiedza koció Jerozolimski corocznie;

zaczyni czy takie odwiedziny nie byy rzecziwistymi piel-

grzymkami^ a nadto, Pan Jezus bdc w Jerozolimie ucz-
szcza na gór Oliwn! Pierwsi clirzecijanie rów-

nie z gorliwoci wypeniali ten religijny zwyczaj, w prze-

konaniu, e pielgrzymki s najlepszym rodkiem do oywie-

nia pobonoci. Przybywano z rónych okolic do grobów
mczenników dla uczczenia ich pamitki. Z jednego przy-

kadu mona sdzi o reszcie; i tak, wity Paulin yjcy
w wieku czwartym {JVatal. o\) wymienia Avicej jak dwa-

nacie miast i prowincji woskich, których mieszkacy
rokrocznie przybywali gromadnie i licznie ze swoimi

dziemi na uroczysto witego Feliksa dnia 14 Stycznia,

nie zwaajc na przykr por roku, a to dla uwielbienia

jednego Wyznawcy w miecie Noli; to samo odbywano si
w Rzymie w czasie uroczystoci witych Hipolita, Waw-
rzyca, Apostoów Piotra i Pawa, przybywano tam z dale-

kich okolic w kadym czasie. Ci chrzecijanie, ci ijrzodkowie

nasi, niezawodnie byli przekonani, e widok witych
szcztek, grobów, wizienia i narzdzi do mczestwa uy-
wanych, wiksze daleko na nich zrobi wra(^nie, anieli

najdokadniejsze historyczne oi)Ovviadanie. Doczmy do

tego cuda, jakie si tam wydarzay, a któn^ samych nawet
niewiernycli sprowadzay do siebie, gdy szo o icli ycie
Inb zri rowie. Gdy za Koci(') wolno otrzyma, wita,
ll(;lena cesarzowa pospieszya uczci miejsce wiW; w Pa-

lestynie, i odtd pielgrzymki w tym celn odbywania powi-
kszyy HJ znakomicie. Nadto, w pierwszyeli wiekach nie

)yo jeszcz(? we zwyczaju przcMiosi Inb rozdziehi niiikwji

w Paskicli. a zatym. dla, uwitilbienia ich potizeba b>i()

udawa si do tych jiii(*jsc. gdzie mczestwo byo ponit -
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Szymon. Niezawodn jest rzecz, e pierwsi chrzecija-

nie, yjc w wiekach bliskich Jezusa Chrystusa powinni

])yli dokhidnie zna Jego wol w tym przedmiocie, i zdaje

bic, e nie mamy czego si obawia, skoro ich ])rzyk]a(i

naladujemy. Ale zarzuty Tomasza od})rowadzily nas od

l)rzedmiotu, o kt(')ryin mówilimy: za mowa o dniach krzy-

owych i innych ])rocesjach bagalnych.

Proboszcz. Nie sprowadziy nas z zamierzonego celu,

kochany bracie, poniewa |)rocesje nie róni si co do

istoty od i)ielgrzymek, s one tylko procesjami duszymi,
tak jak nawzajem procesje krzyowe s mniejszymi piel-

grzymkami. Moemy te i)owiedzie, e odbywamy krcUk
pielgrzymk, iit^ razy si udajemy (h) kocioa. Zreszt,

jeeli si wam podoba, ponuówimy jeszcze nieco o proce-

sjach: /.ai)ytajcie mnie tylko o to, co dotd niebyo toma-

czone.

SzjTiion. Racz nam ksie Proboszczu objani, da
c/.eg«) przy i);)(l()])nycli ol)rzdach piewaj zawsze Litanj

do Wszystkici wit\cli^

Proboszcz. \Vs})omnialcm ju o t\m, nunyic o iii-o-

czystoci Wielkiej Soboty, M dodam tylko, e ta Litanja

skada siz trzech czci. Po ()dj)iewaniu mod()w do najw.
Trójcy, \v7y warny imiennie gówniejszych Sw. Paskidi
dla zjednania sobie ich |)orednictwa: nastj)ni(^ odwouje-

my sie do wszystkich w ()g(')lnoci, kt(')rzy yciem lub

mierci stali si do nich |)0(iol»n\mi : pi«'wamy naj)rzykad

sw. S/-cze})ani(\ w WawrzyTicu i t. d. mt 'dl si za nami, a

])otym: Wszyscy wici mczennicy, módlc-ie si za nami

:

na-itpnie przechodzimy rozmaite oddziay, na jakif^zwy-

c.'.ij Kocioa podzieli mieszkai'ic(')w ine)a, jakimi s:
At)osto()wie, Mczennicy, kt(')rzy przez wylanie krwi dali

A'Ia(lectwo prawdzie: Wyznawcy, którzy prz(»z witoili-

woj swego ycia wyznali Clirystusa, Panny i Wdowy;

) Patrz Kuziiiowr 4-;j.
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wreszcie koczymy tymi sowy: Wszyscy wici i wite
Boe, módlcie si za nami. W drugiej czci modlimy si
do naszego Zbawiciela, bagajc Go przez zasugi Jego

wcielenia, narodzenia, i mierci, aeby nas zachowa od

grzectiu i wszelkich nieszcz, a nadewszystko od 7agady
wiecznej. Nareszcie, w trzeciej czci prosimy Boga, aby

si raczy opiekowa Kocioem witym i Jego widom
gow, czonkami hierarchji kocielnej i wszystkimi

wiernymi. Prosimy Go równie o udzielenie nam ask i do-

brodziejstw szczególnych, o bogosawiestwo zbó i za-

siewów ziemskich. Wzywajc na pomoc witycli, pro-

simy i'*h, aby uzupenili nasz nieudolne czc si z na-

mi, jako przyjaciele Boga, bo spodziewamy si, e dost-

piwszy chway niebieskiej, stali si godniej szymi wysu-
chania prób naszych przez nich zanoszonych. Gdzienie-

gdzie w czasie tych procesji noszone bywaj relikwje .
Paskich dla lepszego objawu ufnoci, jak w ich pored-

nictwie pokadamy,
Szymon. Dla czego nosz krzye, chorgwie i sztan-

dary podczas procesji?

Proboszcz. Co do krzyów, oto powody, dla których

takowe nosz: I-o) dla oznaczenia, e na procesji zczeni
jestemy wszyscy w Imieniu Jezusa Chrystusa ukrzyowa-
nego; 2-0) e wszelk nasz pobono pragniemy rozpo-

cz i wykona w Jego Imieniu wedug owej przestrogi w.
Pawa: „Wszystko cokolwiek czynicie, w Imieniu Jezusa

Chrystusa czycie;" 3-o) dla zmysowego objawu, e Jezus

Chrystus jest naszym przywódc; 4-o) e odbieramy wszyst-

kie aski ()(\ Hoga prz(iz nieskoczone zasugi Krwi najw.
Zbawiciela naszego, który nas o tym w tycli sowacli uj)ew-

nia: „Wszystko, o cokolwiek j)rosi bdzien-ie Ojca inoj(\go

w Imi moj(^ da wam.'' — Jcr/r XVI, 2:^.

Co si tyczy (*ior^''wi i sztandarów, wi(»c'e, e Koei(')

nasz jest trojaki: t r\ iimfujcy, ei(;szcy sicliwa nie.bies-

k flo któn^go nal<^y, wici pascy: Kocie')! wojujcy,
zr)r)ny z lufizi ziemie za!riieszl<ii.j;j('\ rh, walczcych J(;szcze
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ha ziemi, którego iilaiH\ zaszczyt hyc czonkami; wl^ezciti

Koció cieri)icy, do którego nale dnsze w czygcu zosta*

jce. Sztandary wit^^c oznaczaj, e chrzecijanie po(I()l)ni

do onierzy pod chorgwi zczonych, pragn wywalczy
chwale Hoga i zbawienie swej duszy na nieprzyjiiciohuh

widomych i niewidoinych. Sztandary przedstawiaj jeszcze

trvmnr i zwycistwo Ziawiciela, odniesione w dniu Zniar^

twychwstania nad grzechem, czartem, nad zasadzkami y-
d()w i wiatem. Przy])ominaj one take walkf^» zwycisk
przez niezmordowane i)race Ai)ostoów i krew McziMini*

k()w, nad zalei)ieniem yd()W i balwocliwalstwem ])()gan,

nad wciekoci tyran(')W, przc^ladujcycli Koci()l i nad

l)ldami kacerstw. A Jak wojsko zwyciskie rozwija wspa-

niale swoj chorgiew, tak i my nosimy sztandary i krzye
publiczni(^ i odzywamy sic z w. Janem: ,,Nasz wiar jest

zwycistwo, jaki*' odnielimy nad wiatem/*'

Szymon. To jest ])rzewyborne, a nie \ytpi te, e
zwyczaj ten jest bardzo staroytny w Kocit^le,

Proboszcz. (''» do znakn ukrzyowanego Zbawiciela

c/.ytamy, e go noszono uroczycie w czasie prosesji w wie-

ku czwartym. Pocztek za chorgwi i sztandarihy jest r(')W-

nie dawny. kt(')ry wam dzi jeszcze na zakoczeniu obec-

nej rozmowy, trocn; obszerniej ol)Janic. Po trzech wi(dv()-

wyni ])rz przerwy prawi(* przeladowaniu chrzecijan, cesarz

imieniem Konstanty zasiad na tronie rzyniskim. Chocia
h\ i poganinem nie l)yl Jednak niej)!-zyjacielem ciii-zecijan,

kt(>rzy iMHnimo licznych i ki'wawycli ])rzeladowa znajdo-

wali si l)ardzo licznie na Jego dworze i w wojsku. Przy-

chodzi! on zwolna do uzna nia nikczemnoci liawocli wal-

stwa i w modlitwach swoich ni(^ udawa si do ])()stw po-

gaskich, ah; kiedy szo o st('Czenie walnej bitwy i odnie-

sienia zwycistwa luid nie])rzyjacióltni. udawa si do I^o-

ga cirzecijan. Prowadzc wojn w dawnej (ialji a dzisiej'

szej Francji, prosi Hoga gorcej i wytrwaej ni zwykle o

|)omoc w tej wyprawie: wtedy ujrza na niebi(^ po nad

socem krzy wietny na którym znajdoway si litery C.
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H. i. otoczone napisem: ,,W tym znaku zwyciysz."" Ce-

-Barz zdumiony tym wypadkiem, przez cay dzie rozmyla
nad znaczeniem tego cudownego zjawiska. Nastpnej ato-

li nocy, ukaza mu si we nie Chrystus z tym znakiem^

kaza mu sporzdzi Wedug tego wzoru sztandar i nie go

Av przedniej stray w czasie walki, jako znak ochronny prze-

ciwko nieprzyjacielowi. Nazajutrz cesarz wezwa rzemieh
ników i da im wzór do zrobienia sztandaru. By to rodzaj

dzidy okrytej blach zot w ksztacie krzya, przy której

wisiaa chorgiew zotem przerabiana. Na szczycie tej

dzidy, na której dawniej umieszczano wizerunek poga-
skiego bóstwa, byszczaa korona, na której znajdoway si
trzy pierwsze litery imienia Chrystusowego w skróceniu

w tym ksztacie ^j^. Konstanty kaza wyry te same li-

tery na swym chemie, a zachcony widzeniem kaza nie
przed swym wojskiem sztandar wyej opisany, który naz-

wano: Labarum, natar na swego nieprzyjaciela Maxen-

cjusza, który mu tronu zaprzecza i zwyciy go. Ten u-

ciekajc przed nim wpad do Tybru. lizym otworzy na-

tyclimiast bramy nowemu cesarzowi, wchodzcemu do ja-

ko zwycizca. Cae to opowiadanie jest wyjte z pism his-

toryka chrzecijaskiego w tych czasach yjcego, równie

jak z pism pogaskich wspóczesnych historyków, którzy o

tym cudzi(.* wzmiankuj. Wprawdzie forniy sztandarów

w wojsku by]y rozmaite, ale clirzecijanie do dzi dnia ta"

kicigo ksztatu uywaj chorgwi w czasie uroczystej i)ro-

i-esji. Umieszczaj zwykhi na choi-gwiach obrazy wi-
tych, jak to widzicie w naszych kocioach*

Proboszcz zakoczy le rozmow, za Kicajc swoim j)a,-

rajanom. aby zawsze nala<iowali prawdziwych olniei'zy

»Jezu8a Chrystusa dodajc: Niecli )(lzie p(Khwah)ny J(^

zuH (JhrvHLiiH. Amen.





EOZMO^VA VT.

Od Wiiiel}o>vstpieiiia a do Boego Ciaa.

Wniebowstpienie. — Gaszenie Paschau. — Rozmaite obrzdy w
tym dniu. — Wilja Zielonych witek. — wicenie wody chrzciel-

nej. — jej znaczenie i skuteczno, — dla czego ydzi obchodz to

wito. — Suche dni. — Uroczysto Trójcy przenajwitszej. —
Czas i Komunja wielkanocna. — Odnowienie lubów na chizcie

witym uczynionych. — Niedziele doroczne. — Znak krzya.

Ksie Proboszczn, odezwa si Szymon, oto ju dugo
zantanawiamy si nad tym, o co si mamy zapyta, alenny

nic sobie przypomnie nie mogli. Poradzilimy si kalenda-

rza i natrafilimy na uroczysto Wniebowbtr,pi(nia i Zie-

lonych witek; ale nie pamitamy adnego obrzdu i cere-

monji wymagajcych jakiego t]umaczenia.

Proboszcz. Pa rdzo dobrze, moi przyjaciele, przybd
wam co do tego w pomoc. ^^' prawdzie te uroczystoci nie

] przedstawiaj tyle szczegóów ile i)0])rz(dnie, o którycli ir.ó-

wilimy, ale i one zavvi(U'aj w sobie wiele przedmiot(3AV po-

uczajcy cli .

'J'akim przedmiotem jest Wniebowst])ieiiie J) AV c/;i-

sie tej uroczy.-itoci gasz |)asclia, który zaj)alano naEwaii-

gieljfM prz(nl porliii(;si(.'ni(im we mszach iii-oczystycli od wicl-

' ) \\'nii-)owstj]pi('!ii«' iii;ic/.«'j zwiim- ( '/l('r(l/i<'si;it?ii('M ((^cjul i a-

p'sinia) ro ()/rmrZ!i c/fcril/icci <lni po Wici Lmocy. Swirly (i izr-

jjforz Niseski nazywa to wiyto K/nsnnn n ; czyli d/ic /mw iciiin.

Chocia wijira we \\'iji«'l)(>\vst!ipi<rii<' Zhaw icjclM Pyl zawsze j (iwszc-
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kiej Soboty. To nam j)rzYp()iiiina, e Pan Jezus opuci] zie-

mie aby yi uda do Ojca przedwiecznego jak to by przej^o-

wiedzia : ,,Opuszczani ziemi, i id do Ojca który mi po-

sa'' (Jan XVI. /'S') gasz t wiec kiedy cdi)iewaj si
w Ewangielij te sowa: ,,Wst]u do niebios/'^ ) Niegdy
^y zwyczaj w niekt(')ryc]i krajacli, e zawieszano olu*az

Chrystusa w^ rodku l^o-^cioa i cignionogo pod sklepienie

dla wyraenia tMJemnicy w^ tym dniu obcliodz(^nej. Fo
znikniciu o])razu rzucano z wysokoci tego sklepienia

kwiaty rónobarwne i lozlew^ano wod wicon na lud

zgromadzony, dla oznaczenia ask rozlicznych jakie ])oski

Zwycizca dla nas wysuy, wedug owycli sów w. Faw-

chn. w Kof^riclc jctlnak to wito nii^ >ylo tak iiroc/ycic^ ojclio-

(Izoiic jalc \\\\\v tajeiiMiice od czasów apostolskich. Najdawniejsza,

któi*a do nas dosza wzmiaid<a o nim znajduje siy w l\onstytu(jacli

Apostolskich zo)i'anvch okoo roku ))(H). Zalecaj w tym dzieli*

(Ks. is. i-. ^)3) aby niewolnicy byli u\\alniani od ]»racy u dniu tej

uroczystoci. Monarchowie naladujc Crystusa u\\ ;dniajce<:()

z otchani dusze spi-awi(Mlliwyeh i wjirowadzajcetio je do nie)a

ohdai"zali wolnoci pi-/estpców ]iojednanych z Hoi|"iem pi"zez :d i

p()l<ute.

Swi(^'ty llier(nim ws]iomina o miejscu w ogrodzie Oliwnym,

za jcn^o czas<'»w jes/cze widzianym, zkd Tan »Tezusdo nitdia \\st})il.

Shidy stó]i Jeo-() nie ^^y\y zatarte ])rzez wojska Tytusa. ohleoajce»:(>

,Iei-ozolimy. i przez dlu^^i czas walczcych ?ia tych wz^ói^zach.

l*óniej }io>ona uu)nai'chini wita lleen;i matka K'>nstant(»tr<)

zbudowida Bazylik \\'ni(d)ow stpienia i idasztói- w tyme samym

miejscu, skd wiadomo, i' l*aii dezus (h) nieba wstpi: ale. mów i

rzci«jfndny 1^'da. nie po(h>)na byh) zal)i"\d<owa<' i ])okrye marnuucm

huiu stój), ain zak'i've otworu skle]iienia wit} ni w miejscu prze:'

które Zbawici'1 wzniós sie na ni(dHosa. Nii^szczyciem ta witynia.

«in której s pi-zywizane tak jtiekne pamitki, znajd nje si obecnie;

w rykach Tuików. którzy j w meczet zamienili.

') We Ibi;,- ni^/.»'t^o ceremoniau odnosi siy pasclia i goda Zmar-

twychwstania j(Mlnoczeni(\Lrdy kapan po sumic^ do zaki-ystji wraca.
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a: Wszedszy do niebios, loiódl tam winiepojmane (to jest

uwolni z niewoli dusze pozostajce dotd w niewoli szatana)

i zhogacil ludzi Sioymi darami. Ef, IV, 8. Woda oznacza-

a ask Ducha witego jak Jezus Chrystus przyrzek

Kocioowi po wstpieniu do Ojca przedwiecznego ,
jak to

prorok Ezechiel wyraa mówic: Wyleje na ivas tvod czys-

t. Ezech. XXXVI, 25. Jeeli ten zwyczaj usta, przypisa

to naley naduyciom wielu chrzecijan, których oto obwi-

niaj. Bdc bowiem mniej pobonymi od swoich przodków,

uwaali ten obrzd, jako zabawk i dopuszczali si licznych

nieprzyzwoitoci. Przejddmy teraz do wilji Zielonych

witek.
Szymon. Czsto czytamy i syszymy ten wyraz wilja

ale nie rozumiemy jego znaczenia.

Proboszcz. Wigilja a przez skrócenie Wilja; ten wyraz

oznacza waciwie czuwanie, poniewa niegdy noc, poprze-

dzajc jakie wielkie uroczystoci przepdzano w kociele.

Psalmista ju zachca lud do podobnego czuwania w obli-

czu Pana: ,,W nocy podnocie rce wasze ku witnicy,

a bogosawcie Pana. i^Ps. CXXXIII 2.) I na innym miej-

scu: Wstan o pónocy dla uwielbienia i wychwalania Pana.

Pierwsi chrzecijanie uizeczywistniali t zacht proroka.

W wilj albo przynajmniej w poranku wielkich uroczystoci

zgromadzali si spoem, dla przygotowania si przez mo-

dlitw do obchodu nastjmjcego wita. Naladowali oni

przykad Apostoów, któi*zy |)o wi)iebowst])ieniu boskiego

Nauczyciela zgromadzili si do Jerozolimy i zamknli si w
jednym domu. sposobic si y)rzez modlitw do przyjcia Du-

cha witego. Wilje zwykle ])oszczoik), poniewa modlitwa

poczona z j)OHtein i jamun, wedug sów Tobjasza staje

ni [)rzyjernnieJHz Bogn. 'I'(^ nocne zgromadzenia byy
ju w uyciu pomidzy chrzecijanami /a czasów |)rzelado-

wa. Plinjusz modszy, poganin i rzdca Bytynji okoo
Hzedziesitego roku po micici ( 'li i*yst usa wspomina o

nich w raporcie Hwym d') ccHai/;i ri-;ijan.M: .,W dniu ozn;i-

czonyni, mówi on, ciii-zeHcijanir zgi-omaflzaj sic pi/cd

l'i»;k Ko' i'>;i Kat<^»Iirki»-u'" '-i"»
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wschodem soca, i piewaj dwoma cliórami liymny na

cze Chrystusa, którego za Boga poczytuj/* Tertul.iaii zas,

chca«' powstrzyma chrzecijaskie niewiasty od zawieranic

zwizK<nv maeskich z i-ogaiiami. taksie odz\wa: .Jn-

kime sposobemm poganin moe patrze bez poaejrzeuia

na swoj on, opuszczajc go dhi obcliodu naboestwa
nocnego/' Te zgromadzenia zostay z czasem zniesione, a

Koció zabroni! icli jedynie dla czsto wydarzajcych si
naduy. I dhi tego tu wanie my obchodzimy wilje

w dni poprzedzajce wiksze uroczystoci, które dhi daw-

nt-go zwyczaju zowi si wigiljami czyli czuwaniami.

Szymon. W wilj Zielonych witek powica si
woda chrzcielna, tak jak w wilj wielkanocni! : izyliz

wic ta sama odbywa si ceremonja jak w Wielk ^^obot^' )

') Nauka i chrzest K;jtechumenóvv. ^^ })i'r\vszyc'li w Ickach

Kocioa udzielano oównic Clu"zcst w wielk sol)ot^' i w wiljji Ziolo-

!iy<*ii witek. Opowiemy idc za Fleurym jak postypowaiio z po-

naniiK 111. hiby<lein prao-ncym przyj' clii-zejcijanizin. Jako [)rzy-

pro\va<lzano li() naj})rzHl do l)i.^kiipa hih kapana, który ^o bada o

staoci i prawoci Jcmo ])o\okiina. tilbow iem ohawiaiio sic. aby nie

narazi na zn!ewai: lajeiniiic. pow ici-zajc je oso)oni nieiiodnyni.

któreby naste])nie /bezczecili i\oci(')l przez swoj lekliwcsc w cza-

sie |)izeladow ani. Hadali w ic przedstawione*^'!) o dowodach je<i"o

n;iw :ócenia. ostanie i ohyizajach ycia pi'zeszlet»*o. Oddajcy siy

haw imIiw ilc/enui izeniioslu jakimi byli snycerze boków, amuletów,

i tym |))(l()bni lub zostajcy w or/osznych naonach. nie byli przyj-

mowani, dopóki sie zupeine ich nie ]M)zb\ li i ine wyrzekli, i dla te-

i^o zostawali przez du^i cza> na piól)ie.

Ten. któiy by uznanym za t^odneefodo przyjcia chrzecijani-

znui. zostawa /v//r<:7/ /////</// ///. przez wkadanie^ na ideiio rk biskujia

lub kaparni do teoo upowanione*»(). któ)ry go naznacza ?ni czole

znakiem krzya i prosi Booa aby katechumen korzysta z nauk.

jakie mu bod udzielane, i ;d)y siy sta t^^odnym przyst{|pi(^ do Chrztu

wiytej^o. Znajdowa on si^' na wszystkich naukach publicznych,

^dzie sami tylko wi(>i-in byli obecni: opi-ócz tego oddawano go



191

Probos7xz. Tak jest, ta sama, oprócz wyjtków
z Pisma w. nazwanych pioroctwami. Dzi odmawiaj ich

tylko sze. Lecz poniewa drugi raz mamy mówi o wo-

katechetom. którzy czuwaU nad jego postpowaniem, nauczaU pier-

wszych zasad wiary, a gównie morahioci, aby pojH jak maj yó
po przyjciu Chrztu witego.

Czas katechumenatu cign si zwykle przez dwa lata, ale

przeduano go lub skracano wedug postpu katechumena, zosta-

wujc go w takim stanie a do zupenego nawrócenia. Ci, którzy

dali Chrztu i uznani byli za godnych, byli wpisywani na list

owieconych albo nalecych do Kocioa. Byy wic dwie klasy

katechimienów. to jest suchajcych, i nalecych do Kocioa.

(Auditores et Competentes.) Ci ostatni przychodzili czsto do kocio-

a na nauk, a mianowicie we rody po pierwszej, czwartej i ostatniej

niedzieli wielkiego postu. I dla tego to msza rzymski modlitw i

lekcj zastosowa w tych dniach do tego zwyczaju. Nadto, pocili

w czasie wielkiego postu jak wszyscy wierni i czyli post z czst
modlitw. W tym czasie uczono ich wszystkiego, tomaczono im

skad wiary, a mianowicie tajemnice Trójcy Przenajwitszej i

Wcielenia.

Przy kocu postu uczono ich modlitwy Paskiej i obznajmia-

no w krótkoci z witymi Sakramentami jakie przyj mieli; a któ-

re póniej obszerniej im tomaczono. Ci, którzy si okazali po tych

próbach godnymi przyjcia Chrztu witego nazywali si 'U)y}>ranyini

{ehd) i chrzczono ich uroczycie w wilj Wielkanocy, czyli w Wiel-

k Sobot, aby zmartwychwstali z Jezusem (/hrystusem. bi) w wilj

Zielonych witek, a)y odel)rali dary Ducha witego wraz z Aposto-

ami, gdy udzicdano im w tym samym czasie Sakram(Mitu IJiej-zmo-

wania.

Za nadejciem dnia ('hrztu witego przyprowadzano kate(;hn-

mena do chrzcielnicy, tam wyr/.oka si czarta i jego niej)i'awoci,

by pytany o zasady wiaiy i <)(hna.wia skad apostolski. Do chi-ztu,

który si po \viksz«'J czci odbywa pr-zez zanurzenie dojiczMno i

namaszczeni** Olejem witym: nastpni*' ochrzczeni hyli przed-

stawiani )iskupowi. Ictóry ich bicr/ino\v;i. Poihiwnrio im (h) je-
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dzie chrzcielhej. przytocz wam jedne okolicziioh któr
wspoinaie wypadao mówic o Wielkanocy. A\' Wielka-

noc równie jak w Zielone witki nie pokrapiaj nas woo
zazwyczaj powicon, ale t, która si w wilj t> tli nio-

czystJci powica. Ten zwyczaj przypomina nam clJl7.el^l

uroczysty w tych wielkich dniach « <) ywany. i ])obiidz;>

nas do wdzicznoci ku H(')gu. za tak nieporównan ,IeL'(>

ask. Dodajmy Jeszcze do tego, e tu jest tnke zacht
do czystoci jaka ])rzystoi czowiekowi (odrodzonemu, do

pokuty i zmiany ycia, abymy nadal unikali najmniejszyt li

nnwet uchyhiei'i mogcych zniszc/y(''. lub os'abi w nas

ask Chrztu witego.

Szymon. Wic jt^st rónica poiiiid/y wod zw\kle

powican, a wod chrzcieln^

Proboszcz. Woda zwykle powicana, to jest w K;i'/.

d doroczn iiiodzit^l i kiedy Jt j potrzeba zachodzi nie

suy do udzielania elir/.tu witego, ale Jedynie do };()-

kropienia wiernych i pobonego w domach u/ytku. W no-

dlacli. jakich si przy jej powiceniu uywa. ka])an ba-

ga Boga, a hy j napeni moc niebiesk dla odwr(')cenia

mocy czarta i wszystkich nieszcz doczesnych, jak nit^

mniej dla uiuoci ienia duszy askami nieba. Prosi, aby

Bog i'aczy oczyci i uwici wszystkie rzeczy ni pokio-

pione i oddali to wszystko, coby mogo zaszkodzi czo

wiekowi. A zwróciwszy modlitw do Boga mówi: ..Oby

ta woda. kt(')r stworzy, uyta do Twoich tajemnic, iia-ra

(l/cFiia miód i mleko dla o/naczciiia wiiijcia do ])i'aw(zi\vcj obicca-

FH'J ziemi, i d/icdzictua (hi(ho\v<'o(): hyl to jakohy ))ici\vs/y ])()kaim

(lzi<'ciyci}i opiiszczajro^jo pier iiiacicrzyilska. dla t('Li(> t«' wszyscy

Fi<>\v()()clirz('z«'ni hyh bez w/olydii na w i(d< iiazywaió (Izncnti- W cza-

sie pierw szeoo tytifodiiia neofici nosili sid\iiiy hia. jak otrzymali

na ('ln*zcic witym. dk» okazania niewinnoci, któr a do mierci

zadiowar pow inni Nowo ochrzczeni zostawali pod opiek i'odzicó\v

(dirzcstnycli hi) ka])anów . a ci dhio**' jeszcze nad nimi czuwah. alty

ieh zaprawi do ycia chrzecijaskiejjo.
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la dzielnoci aski Twoj<-3 do odpdzenia czarta i chorób,

i aby, cokolwiek t wod pokropione bdzie w domach,

lub miejscach wiernych, wolne byo od wszelkich nieczy-

stoci i nieszcz: niech si tam nie rozpociera duch za-

razy, ani powietrze trajce; niech stamtd dalekie bd
skryte zamachy nieprzyjaciela, a jeli co jest, coby szko-

dzi mogo pomylnoci mieszkaców, albo ich pokojowi

i zdrowiu, niech pokropieniem tej wody zostanie sposzo-

ne.'' Potym kapan rozsypuje sól powicon do wody i

odmawia nastpn iiiodlitw:
,.Bagamy Ci Panie ze dre-

niem i uszanowaniem, racz spo.irzy askawie nn t sól i

wod które stworzye, rozcignij nad nimi swoje bogo-

sawiestwa i aski, aby wszystkie miejsca nimi pokropione,

byy zachowane prze;^ uywanie Twojego witego Imie-

nia od zudze ducha nieczystego i abymy udajc si do

Twego miosierdzia, byli ubogaceni wiatem Ducha wi-
tego. Przez Jezusa Chrystusa Pana naszego.'' Amen

Szymon. Dla czego mieszaj sól z wod?
Proboszcz. Dla czegó wy uywacie soli w waszym

gospodarstwie? wszak i)odobno dla ochronienia od zgnili-

zny rzeczy solonych. Tutaj za sól oznacza, e po otrzy-

manym oczyszczeniu, wyobraonym przez wod, powinni-

my si stara o zachowanie duszy naszej od zepsucia grze-

siowego, nieczystoci i wszelkich zabiegów nieprzyjaciela

zbawienia naszego. Taki jest podwójny przedmiot wody
wiconej i takie jej znaczenie.

ÓZ3'mon. Dla czego kapan co niedziela pokrapia

wiernych przed naboestwem lub po jego odprawieniu?

Proboszcz. Dopeniamy tego dla przypomnienia lu-

dzioiM, aby stawali w obliczu Boga oczyszczeni ze wszyst-

kich bnHh')w duszy, i dhi tego egnamy si wod wicon
wciodzc d(j kociohi. Pi-zyponnnainy sobie tu jeszcze i

ask Chrztu witego, na którym uwic^eni zostalimy wo-

d i zachcamy si tym samym do zachowania otrzymajiej

a«ki nifnvinnoHci. w jak bylimy p()(h')wczas przybrani,

jak ni('nmi«',j do picnzur^ro j(;j od/^ywkania przrz l/,y i p(du-
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t, je^jlimy j na nieszczcie utracili. Ten obrzd przy-

pomina równie, e jestemy odkupieni i oczyszczeni nie-

ocenion ask Jezusa Chrystusa wedhig owych sów w.
Piotra: ,, Pokropieni jestecie krwi Jezusa Chrystusa."

{Piotr 1. V.) i witego Jana: ,,Omy nas z grzechów na-

szych we krwi swojej'' {Apoc. /, o.) I dla tego wanie
piewamy sowa Psalmisty: ,,Pokropisz mnie Panie hyzo-

pem a bd oczyszczony, obmyjesz mnie, a stan si biel-

szym od niegu.'' {Psabn. L, S.) Pojmiecie tu daleko le-

piej stosowno i pikno tego wyraenia, gdy powiem,

e to jest zristosowane do sposobu oczyszczenia si ydów
wedug j)rawa Mojes/a. zalecajcego uywanie uazek
hyzopu na kropido, kt;)r>iin pokrap ali nieczystych, ja-

kimi byli II p. trdowaci, z wod niiesj^an z })0])ioem z o-

fiar. Pomazywanie drzwi mieszka ydowskich krwi ba-

ranka wielkanocnego odbywao si te za })omoc wizki
hyzopu, który jest maa rolina, licie za jego gste su
do zatrzymania wsiknitych kropli wody. ^ ) Po odhpie-

waniu Anperges me, ka])an uklknwszy na najniszym

stopniu otarza, kropi po trzykro najpierw otarz, nast-

pnie wityni i wiernycli z kolei. Koció zamierza tym
obrzdem oddali z miejsca witego ducha ciemnoci, któ-

ry wedug zdania ( )jcó\v Switycli, wszelkich dokad.M

stara, aby nie|)okoi duchowiestwo i wiernych w cza-

sie ofiary witej. Ten obrzd oznacza nadto, (* wi^zelka

moc i czysto pochodz od Chrystusa Pana wyobraonego

przez otarz: a pokr()])i(Miie ludu przy kocu nal)o(M'istwa

przy|)omina obecnym, e wszystko zaley od bogosawie-
stwa Boego, i e do ])ozyskania go, powinnimy wype-
nia obowizki stanu naszego z czystoci i witoci /a-

miarc')w. aby si obroni od wszelkich nieszcz ciaa i

duszy.

I takie s powody, dla których uywamy i zacliowu-

** ) *Poniow}i/ o rolin^' hyzo]ni u nas trudno. })r/eto zasty

pnjemy hyzop zwykym kropidem z drzewa hi> innych rolin.*
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jemy wod wicon w domach naszych.

Tomasz. Wyzna musz, ksie Proboszczu, e to

objanienie wody wiconej wyrugowao wiksz cz
mych uprzedze, jakie utworzyem sooie w tym przedmio-

cie. Przekonywam si teraz, e ten obrzd obejmuje wiele

nauk znakomitych i uytecznych o czym z razu nie pomy-

laem. Jednak pozostaje jeszcze jedna okoliczno, wzgl-
dem której nie jestemy z sob w zgodzie. Wszak ksidz

Proboszcz powiedzia, e woda wicona jest nie tylko wy-

obraeniem, ale nadto, e ma moc zachowania nas od nie-

szczcia i zjednania ask dla tych ludzi l^tórzy jej uy-
waj. ^

^) wita Teresa tak mówi o Hlmt^acli mody kyytconcj: ,,Do-

wiadczaam bardzo czsto, e nic si równa nie moe skuteczno-

ci wody wiconej ku sposzeniu czartów i zapobieeniu icli powro-

towi: zmylvaj oni take na widok znaku krzya, ale powracaj?^.

Moc przeto wody wiconej musi by bardzo wielka! Co do mnie,

doznaj osobliwej i bardzo dotykalnej pociechy, ile razy jej uy-
wam: zazwyczaj czuj jakoby odnowienie mojej istoty takie, i jej

opisa nic mot^ i przyjemno wewntrzna, co wzmacnia caji mo-

jsj dusz. Nie jest to adnym zudzeniem, doznawaam tego bardzo

czsto i ledziam z pibia uwag;]. Pod tym wzgldem, zastanawiam

si. jak to znakomit?^ moc Koció wywiera na wszystko, co tylko

postanowi. Wzruszam si z i-adoAci widzc moc tajcunnicz, jnk'<

i('<'0 mo llitwa wywiera na ^\()(le. oraz Z(hnniewaiaca rónice wody
J *j • c J C C C •

zwyczajfHJ a powiconej " wita pisze poniej: W wiljji (hiia

Zadus/.iiego zaczcam ocbnawiae noktui-ii. o(hu<'>wiMm kilka modlitw

ianlzo |)(>l)oriy(;li, znajdujcych si w koju-u naszego brewiai'za,

w tym czait pooy si na ksice, aby ni i przeszkodzi w doko-

czeniu. Pfzcegrjaatn si, w on znikn: lee/ ponownie z;n')i/ wi-ó-

ci; s|)oszyam go znów. o '\\v pomn, ze l?"zy v\v/.y . innie zniewa-

la flo fozpoczeia na nowo inoilliwy: w koeu pokropiam go wo-

d wieon i zdoaam ukoczy. Widziaam w lej cliw iii kiliva

dusz. którym pozostawao jcszf/c nieco pokuty i przyszo mi na,

myl: /<• nieprzyjaciel cieia zapewnie opóz'ni(' ieji wyswoiodzcnie.
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Proboszcz. Tak jest Tomaszu, ja to powiedziaem,

a ty w twoim pytaniu daleko janiej wynurzye iii\>] n.- -

j. Odpowiedz mi teraz, gdyby twoi krewni i pr/.yjacieie,

jak niemniej wszyscy skadajcy Koció zgromad/.ili si
w celu bagania Boga, aby ci raczy bogosawiv i z. eio-

wa od wszystkici nieszcz ciaa i duszy, czyli nie po-

kadaby zaufania w skuteczno modów tak z tob zje-

dnoczonycli ^

Tomasz. Pokadabym niezawodnie.

S^roboszcz. A gdybym ci powiedzia, e Koció
wybra kogo, aby si modli za ciebie w imieniu wszyst

kici^

Tomasz. Bybym mu za to bardzo wdzicznym i nie

wtpibym nigdy o uytecznoci takiej modlitwy.

Proboszcz. Przekonaje si teraz, e to wanie, to

samo odbywa si w czasie wicenia wody; ka[)an prosi

w imieniu caego Kocioa katolickiego, aby sam Bog ra-

czy pobogosawi t wod i udzieli aski wszystkim uy-
wajcym jej z pobonoci. Uwaajcie wic, mój Tomaszu,,

e j)omidzy tymi, którzy tej wody uywaj z poionoci
jeste i ty. za którego si modli kapan czyli Koció ka-

tolicki. Mo(ilit\va Kocioa tak si czy z wod wicon
Jak j)osilek c'aa z chlebem, a kady, który jej uywa
z nale/jiym usposobieniem moe si sta uczestnikiem tej:

modlitwy Kocioa, a nastpnie wszystkici std wyni-

kajacy cli korzyci.

Tomasz. Ale nie widz tu jeszcze i-(')nicy ])omidzy

uyciem wody a przyjciem wityci Sakramentów.

Proboszcz. Wielka tu zachodzi rónica: Bóg l^owiem

j>rzez Sakramenta wite udziela aski potrzebnej do zba-

wienia wiecznego, a której zwykym sposobem naby nie

mona, i e ta aska Sakramentalna jest skuteczna sama

z sie>ie i nieomylna:') gdy tymczasem w przypadku o

') Naprzyklad: ktoby bdc w stanic grzechu, przyj Chrzest-

boz skruchy serdecznej, zgrzeszyby zaiste i musiaby za to puku-
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którym mówimy, Koció prosi tylko Boga, aby udzieli

raczy swej aski tym, którzy wody wiconej pobonie u-

ywaj. Przeto chccy pozyska aski zapewnione tym sa-

kramentaliom,^) do liczby których woda wicona naley,

trzeba koniecznie by wewntrznie do przyjcia ich uspo-

sobionym. Widoczn wic jest rzecz, e skutt^czno w o

dy wiconej wymaga, aby ch''zecijanin ni egnajcy si
by przejty uczuciami alu za grzechy i mioci Pana Boga.

Tomasz. Pomimo tego zdaje mi si, e uywanie
wody wiconej do pokropienia domów, pokarmów, stajni,

lub zwierzt jest zabobonem.

Proboszcz. Przeciwnie, mój przyjacielu; obrzd ten

uprawniaj modlitwy Kocioa, w których wyranie prosi-

my Boga: ,,Aby wszystko to, co bdzie wod wicon po-

kropione w domach lub innych miejscach, byo zachowa-

ne od napaci nieprzyjaciela." Nie popeniaj wic chrze-

cijanie zabobonu, gdy z wiar nalen pokrapiaj wod
wicon przedmioty suce do ich uytku, aby tym spo-

sobem skierowali mody Kocioa na wszystko to, co ich o-

tacza. Sam Koció daje nam z siebie przykad, uywajc
wody wiconej w tysicznych okolicznociach: pokrapia

ni domy yjcych i groby umarych, ubiory kocielne i

wreszcie wszystko co suy do uytku wiernych, a czyni

to w tym celu, aby wyjedna aski wyraone w modach
p)Owicalnych.

Tomasz. Uywanie wody wiconej do przedmiotów

martwych, a nawet do zwierzt zdawao mi si zawsze by
pewnym rodzajem zbezczeszczenia.

towa<^; al« takim, luho <rrzosznym (ylirztem, staby si^» ju czon-

kiem KoJ^cioa i n'w, potrzo)()wa)y si^^ chrzcie powtórnio, alo tyl-

ko fx>kutj^ ^rzoci i^wiytokradzkic^o Chrztu znuiza..

') Wedug' w. Tomasza liczy siy .sze(^ Sakramciitaljow wy-

raonych w nastypiijj^cym ac^inskini wierszu:

Orans, tinctus, cdcns, confcssus, tlans, )('n('(licens.

1. inodlitwd^ gównie Ojcze nasz jest, wedug w. Aujjfiisty-
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Proboszcz. Jeeli iii(^ j)()pfli.iainy na*ii!/>riiK pi-o-

szc Boga, aby dobra i majtki doczesne zarlioAVal; nie zbez-

czeszczainy Go równi v^, gdy vizy\vani\ wudy powiconej
dla wyjednania na nasz chudoht; blof^osawiestw ])o]-

czonyedi z modlitwami Kocioa.
Po nieiakim przestaiikn dozwalajcym sit iiamwle

Tomaszowi nad przywnedzion\mi dowodami przez ])robo-

szeza, Szymon zai>i'ai irios i zapytai ]i: dla czego zycizi ob-

chodzili ui'oczyato Zielonych witek, kiedy to odnosi

sii^ 'jedynie do chrzecijan |)rzypominajc im zstpienie

Dncha witego na Aj)ostoh')W.

Proboszcz. ydzi ot)ch()dzili ten dzitui na pamitk
danycli [>rzez Boga dziesiciorga ])rzykaza, czyli Dekalo

gu na g(>rze Synai. Nastpio to po spoycin ))araiika

wielkanocnego w dni i)idziesit, |)o wyjcin z Kgij)tu.

Cerenionja ta by hi fignr tego, co si stao w nowym i)r/y-

mierzu. \\^ tych dniacli |)o now(\i \\'ielkanocy Duch wi-
ty zstpi, aby Aposto](')w nzbroi w mstwo i odwag do

opowiadania prawa nowego, to jest nanki Jeznsa ('hrystn-

sa, i dla udzielenia wszystkim chrzecijanom wiata i la-

ski potrzebnej do wierzenia w Jezusa Chrystusa i ycia

wedug Jego przykazain A jak prawo dawne byo dane

Ma. ('/trztcin codztcinij^iii . /:i poniocM którego mo/ciny zuladzit- ka-

(lodzicnnic- powszednie grzechy.

-. NauuiHZczttkir, które zawieia w soWic jiainiiszezeiiic sakia-

mentalne. })<)kr()pi«'nia wods^i wiye<»n:i, posypanie wi^»tego popiou.

•>. /*nyir(f)il(' chleba innych r/eczy j)o.swi^'('oiiy('h. sucha-

nie Alszy witej i naul< z uwa^^ i i)o)onoei:i.

4. iS7>f>//'/<v/i (powsz'(hna) czyli (onfidor* odmawiane pizcd

inszj^ wi^'t!i i o(h)rawiani<' i)okuty.

•'>. JiiliitHua^ czyli uczynki miosierne co do ciaa inh co (h)

duszy.

«>. Hlo{ini<{innie}\»two hiskupic. ka})ariskie. a «^ ownie Naj-

witszym Sakramentem.
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Mojeszowi w poród grzmotów, byskawic i piorunów, tak

te i Duch wity zstpi na Apostoów poród gwato-

wnego wiatru i szumu w ksztacie ognistych jzyków;^) a

jak Mojesz ogosi wol Boga w obliczu zgromadzonego

ludu, tak równie i ksi apostoów Piotr w. ogosi lu-

dowi ydowskiemu zgromadzonemu do Jerozolimy na uro-

czysto Zielonych witek nauk ev\ angiliczn. By
uprzedzi pytanie jakiebycie mi zadali, powiem, e po

grecku Zielone witki nazywaj si Pentecostes sl ten

wyraz oznacza: pidziesitnic to jest pidziesity dzie
po Wielkiej nocy. "^W naszym za jzyku uroczysto la

na/iwan zostaa Zielonymi witkami, zapewne z powo-

du wzrastajcych i zieleniejcych si podówczas zasiewów.^

Szymon. Dzikujemy ksidzu proboszczowi za to

objanienie, którego rzeczywicie potrzebowalimy. Ale

racz nam jeszcze kilka sów powiedzie o uroczystoci Trój-

cy Przenajwitszej.

Proboszcz. Aby nic nie opuci, mówmy najprzód o

Suchedniach (Quatuor tempora) poniewa te dni pokuty

nastpuj po ui'oczystoci Zielonych witek. Jeszcze

niegdy ydzi dopeniali postu kilkakrotnie na rok jak to

czytamy w proroctwie Zacharjasza. {VIII, 7-9.) Post czwar-

tego, pitego, siódmego, i dziesitego miesica, bdzie za-

mieniony na dni radoci i wesela, i zastpi go uro(;zystoei

wietne. Nie mona wtpi, e Apostoowie utworzyli z tych

' ) Diieli wiaty oijawi si ludziom pod dwiema rónymi po-

staciami, to jest: w dniu Zielonych Swii^tok ukaza si w ksztacie

oj^riistyrli jzyków; a przy cirzcie Jezusa Chrystusa pod postacie,

gobicy. (lobic przyjto za wyobraern*' DikIim Switej^o, a

mrdzo cv.so widzimy w dawnych pomni loidi siedm o<)bi pi-zypo-

minajrych nam sicchii (hiróu Duchii witego. Ai*tv.<ci nachij.M Mu
niekiedy f)ostar linlzka trzymajc ksig mdroi^ci, ))rz<'z (m) wy-

raaj, e t rzo^ia osoba Trójcy Pizcnajj^witszcj nau(;zyln Aposto-

ów wszclki<'j prawdy, albo te ksi^c Stare|{"o 'l'cstamciit n dla ozria-

c-zenia. f pr*or'oc\ pisali z jc^-o riat clitiicnia cz\ M 1nspi i'(i( j i

.
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przepisów obowizek dla chrzecijnii: a chocia uwalniali

iiowo-nawróconych od zachowania prawa Mojeszowego
uwolnienie to odnosio si jedynie do ceremonji czci Boej.

Wnosi równie naley, e nastpcy Apostoów rozumieli

dokadnie potrzeb i zbawienny poytek postów, i dla tego

zobowizywali wiernych do ich zachowania. M Papie Leon

w. yjcy okoo r. 440 po Chrystusie mówi. e one wziy
pocztek od ydów i zaprowadzone zostay pomidzy chrze-

cijanami. Dzi take zachowujemy Suche dni czyli posty

kwartalne. Skoromy zaczli mówi o postach, powinienem

zwróci wasz uwag, e Koció od Wielkanocy a do Zielo-

nych witek nie przepisa adnego cisego postu (tylko

wstrzemiliwo) a uczyni to dla tego, e te siedm tygodni

s czasem radoci. A jako odprawiaj post czterdziestodnio-

wy, który jest czasem aoby, tak równie opuszczaj go w
czasach przeznaczonych na rado religijn, na pamitk
zmartwychwstaego Chrystusa obcujcego ze swymi ucznia-

mi; albowiem boski Nauczyciel odpowiedzia uczniom wite-
go Jana, ])ytajcym si dla czego A])Ostowie nie zachowuj
l)ostu, tynu sowy: Synowie oblubieca smuci sienie mog,
])óki z nimi jest oblubieniec. Ale j)rzyjddni, gdy bdzie

wzit od nich oblubieniec (to jest ])() Wniebowst])ieniu) a

tedy bd j)oci'\ Taka bya praktyka najdawniejszego

Kocioa i dzi równie ])ierwsze posty, jakie s])otykamy ]^o

Wielkanocy s w wilj j)rzed Zielonymi witkami i Suche

dni nast|)ujceg() tygodnia. Tak wic kochani j)rzyjaciele,

])rzybylimy teraz do koca czasu wielkanocnego, to koniec

wilj ])rz(Hi Zielonymi witkami zaczyna.

Szymon. Mniemaem, e czas wielkanocny koczy
si w (Inin. w którym ostatecznie mona |)rzyjmowa Komu-

^) l^rowini-z rzymski (14 Oct.) wsjioniina Suche dni. jako po-

cIkmIzj^cc /czasów Apostolskich i wodlut^- niot^^o Papio Kalikst wity
ustanowi je jako obowijjzkowe w rayni Kociele. Constituit

quatuor aniii tenipora. (iiiihiis jejuiiinni ex apostolica traditione

ivcceptnm. \\h omnibus servaretur.
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nj wielkanocn.

Proboszcz. Objani jeszcze ten przedmiot. Komu-
nj wielkanocn przyjmowali niegdy wszyscy chrzecijanie

jednego i tego samego dnia, w którym ustanowion zostaa

najwitsza Eucharystja czyli w Wielki Czwartek. Wier-

ni obchodzili tym sposobem pamitk nieporównanej mio-
ci boskiego Nauczyciela, przystpowali do stou witego
naladujc Apostoów, przyjmujcych po raz pierwszy w
tym dniu ( iao Najwitszego Zbawiciela.

Lecz za powikszeniem si liczby chrzecijan okazao si
niepodobiestwem rozda wszystkim najwitsz Komu-
nj w jednym dniu, zwaszcza, e spowiednicy nie wystar-

czyliby wysucha spowiedzi sakramentalnej wszystkich

w tak krótkim czasie. Dlatego te Koció widzia si znie-

wolonym przeduy czas przeznaczony na dopenenie tego

obowizku, i przeduenie to nazywaj gdzieniegdzie czasem

wielkanocnym. Lecz waciwie czas wielkanocny obejmuje

pidziesit dni od Soboty wielkanocnej a do Zielonych

witek, do czego doczam jeszcze oktaw tej uroczystoci

a tak. Niedziela Trójcy Przenajwitszej, jest pierwszym

dniem nienalecym do czasu wielkanocnego.

Dodam jeszcze, e przez dugi czas nie potrzeba byo
wiernych zachca do najwitszej Komunji, albowiem

f)rzodkowie nasi z ca gorliwoci ])os})ieszali zasila si
pokarmem niebieskim. Ale gdy pierwotna gorliwo chrze-

cijan stygn j)ocza, wtedy koncyljum jeneralne odbyte

w kociele w. Jana Lateraneskiego w Rzymie w r. 1215

nakazao wszystkim wiernym j)rzynajmniej raz w rok okoo
W ielkanocy komunikowa si.

Tomasz. Zdaje nii si, e by<jl)y lejnej, gdyby Ko-

H<*ió dozwoli kademu wybór czasn do wy|)enienia przepisu

Hpowiedzi i Komunji.

I^roboszcz. (idyhyzna le])i(^j 'JV)niaszu nieudolno
ludzk, nie nastawaby na to, aby wybór czasu do wy|)e-

nienia tego obowizku zostawiono kadc^niu do jego woli,

przez co j)rzykazania kocicdiHi zaniicnioby si w prawo
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zupenie pozorne, poniewa przeciwne namitnoci, zna-

lazyby tysice w^yniówek do zwoki, a nastpnie do zu})e-

nego lekcewaenia; czego nieustanne dowody daj katolicy

opieszali, lubo wiary nie stracili, i lubo pod tym wzgldem
wyrzutów sumienia doznaj Wiksza za cz tych, co-

poprzestajna jednorazowym dopenieniu tego przykazania,

aby nie podledz karom kocielnym, niekrpowani takim ter-

minem zwlekaliby jego spenienie; atak chrzeciaskie ycie
zupenieby uj)ado.

Szymon. Moemy teraz ])rzej do uroczystoci Trój-

cy Przenajwitszej. A najprzód, racz nam ksie Probo-

szczu wythunaczy, dla czego j obchodz w Niedziel po

Zielonych witkach.
Proboszcz. Tajemnica Trójcy Przenajwitszej jest

zasadnicz nauk religji chrzecijaskiej ogoszon [)rzez

Apostoów i przyjt przez ludy wedug owych sów Zba-

wiciehiM- ,,Idcie nauczajcie wszystkie narody chrzczc je

w Imi Ojca i Syna i Ducha witego." (Mat, XX VIU, 19)

Ta uroczysto zachca do wierzenia statecznie we wszystkie

prawdy, jakie nam byy przedstawione w czasie innycli do-

') W n^hiich wiekach przedstawiano Trójc wit w ro-

zmaity sposób, jako to: Bóo- Ojciec ti/ynia przed so) Synu n:i

krzyu, a Duch wity w j)ostici ^ol)icy unosi si po nad krzy-

em. Albo: ti/y koa równe jedno w drut»im pomieszczone. Albo

jeszcze: okrywano jcnhiym i tym samym paszczem trzy boskie Oso-

by, dhi oznaczenia jiMlnoci i (hiwano Ho^'"U Ojcu za i^odo ^lob

wiata. Synowi krzy a Duchowi Swittmu w postaci gobicy,

ksig m(h*oci. A\ wiekach wiary symbol Trójcy witej wyra-

ano w j^ównym phmie. równie i w rónych czciach )udynków

witych. Liczbie potrójnej (hiwano piciwszenstwo w niszach,

oknach, imwacli i td. ())()k formy kiv.y/a. oznaczajcej tajemnice

Odkupienia, ])rzodkowie nasi przedstawiali przedewszystkim olów-

n tajemnic Uo^a w Trójcy jedyneo;o tak, iby si zdawao, e
Majestat Najwyszego napehiia wit nice: Mf/jrst(fs Domini

iiuplwft (/oitiiiui.
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roeznych uroczystoci, a których ta jest jakby treci i zbio-

rem wszystkiego w co wierzy powinnimy. Adwent przy-

pomina nam stworzenie czowieka, a tym Lrrmyin jego

Stwórc Ojca przedwiecznego. Od Boego Narodzenia a
do Wniebowstpienia zajmowali^iriy si rozmylaniem o Sy-

nu Boym, który si sta czowiekiem; wreszcie .v Zielone

witki obcbcdzilimy |)amitk Ducha witego. Ponie-

wa te trzy osoby stanowi jednego Boga, a zatym czymy
je. e tak powiem razem w tym dniu powiconym Trójcy

Przenajwitszej, abymy zoyli pokorne hody i uwierbie=

nie jednemu we trzech osobach Bogu; dodajmy jeszcze, e
ta uroczysto jest, jakby pamitk dobrodziejstw, jakie

otrzymalimy od Trójcy Przenajwitszej, a takimi s:
stworzenie, odkupienie i uwitobliwienie czowieka. Za

te wszystkie dobrodziejstwa skadamy Majestatowi boskie-

mu w tym dniu podziki, jakie mu si susznie od nas na-

le. Wspomnie tu równie powinnimy, e Chrzest wity
udzielony. nam w imi Trójcy Przenajwitszej, przywiód

nas do korzystania z wymienionych dobrodziejstw. Skoro-

my wic dowiedzieli si w cigu roku o tym wszystkiem,

co Bóg dla nas uczyni, suszn zatem jest rzecz abymy
sobie jjrzypomnieli w tym dniu obietnice na chrzcie wi-
tym przez nas uczynione, ])ostanawiajc je wypenia z ca
moetm wiernoci. I to wani r nazywa si odnowieniem
lubów Chrztu witego.

Szymon. Poznawszy z tumaczenia ksidza Proboszcza

widoczn wano tej uroczystoci, zauwayem jednak, e
nie jest ona tak wietnie, jak inn<^ obciodzon.

Proboszcz Od]K)wit!m Jia twoj uwae^ sowy Ale-

ksandra lii-go ()a[)i(*a, który tak si wyraa: Ni( masz

dnia szczegóowo ])owiconeg() 'I'j*(')j('y Prz(»najwitszej,

poniewa obcliodziniy j w kad Niedziel, ;i nawet w ka-

dym dniu bez wyjtku. W dawn\in (M/o rzymskim po-

wiedziano: .,Koció rzymski nic zwyk t(^go dnia uroczy-

cie o)cho(lzi ])oniewa codziennie odmawia ( hnudd Ojcu

i H]/n()H)i i inne modlitwy n;i cze Ti'ojcy Przcnaj-
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witszej." I w rzeczy samej, Koció zawsze zwraca] \i\vag

chrzecijan na t wielk tajemnic z widocznym u[)od( 'ba-

niem. Pobone pienie: ,, Chwal Ojcn i Synowi i Ducho-
wi witemu," tak czsto przez naduywane bierze pocz-

tek od na j pierwszych wieków Kocioa, znadujemy takowe

ju w })ismach witego Bazylego, Atanazego i inn>cli

Ojców Kocioa, a nawet w listach witego Pawa. Praw-

dopodobnie koncyljuni Nicejskie w roku 325 zgromadzone

dodao do tego pienia wyrazy: ,,.yV/X' bya na pocztht i te-

raz i za fosze i na ueki wieków Amen.' Ten wity syiK^d

przyda ten dodatek dla potpienia herezji Arjusza który

naucza, e Syn Boy nie by odwiecznym, ale, e byl zro-

dzonym w czasie przez Boga Ojca. Do tego dodajnn jesz-

cze, e przy kadym przeegnaniu wymawiamy sowa w I-

mi Ojca i Syna i Ducha witego. Tym znakiem krzya
w Imi Boga trzykro witego, rozpoczynamy i koczymy
dzie, spoczynek, modlitw i prac: tego znaku uywa Ko-
ció nie tylko przy Chrzcie witym wedug ustawy samego

Pana Jezusa, ale i przy spenianiu wszystkich Sakramen-

tów. Wszystko cokolwiek Koció powica, czyni to w i-

mi trzech osób Przenajwitszej Tr()jcy.

Powiedzmy jeszcze, e kada Niedziela w roku jest })o-

wicon szczególnie czci i uwielbieniu Trójcy Przenajwit-

szej, poniewa dzie Paski przypomina stworzenie

wiata, zmartwychwstanie Chrystusa Pana i wreszcie

zstj)ienie Ducha witego na Apostoów. A tak cae ycie

chrzecijaskie jest pene pamitek, które nam przy])o-

miaaj jedynego w trzech Osobach Boga, i dhitego w da-

wniejszych czasach nie })rzeznaczano osobnegc dnia na ol -

chód tej uroczystoci. Lecz ju w wieku dziewitym obja-

wia si szczegóowa pobono dla uczczenia l^rójcy Prze-

najwitszej; powicano Jej dzie osobny z pocztku
w niekt(')rych okolicach: zwyczaj ten roz[)Owszechni si pó-

niej w wiecie katolickim tak dalece, e Koció uzna za

suszne, wito rzeczone w caym wiecie upowszechni. Je-

dnak to wito nie obchodzi si z tak wielk zewntrzn
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oka/ aloci, z powodu, e go dawiuej zupenie nie obcho-

dzono.

Szymon. Dobrze, e ksidz Proboszcz wspomnia o

JSiedz,i-li, bota podaje nam sposobno do proszenia o

objanienie; i tak naprzykad: dla czego wicimy niedzie-

l a nie sobot zalecan przez samege Boga w dawnym
Zakonie.

Proboszcz. Poniewa zmartwychwstanie naszego

Zbawieciela wedug Ewangielji witego Marka (jrF7,2)

nastpio w dniu po szabacie, to jest w niedziel, przeto

ten dzie uwaany by jako szczególniej wity. Koció
rzdzony przez Ducha witego, który mu by dany i któ-

ry nim kierowa, przeniós uroczysto szabatu na niedziel,

aby tym lepiej uczci zmartwychwstanie Zbawiciela i u-

twierdzi t wielk tajemnic w pamici wiernych. I dla

tego nazywaj niedziel dniem Paskim, poniewa powi-
cony .jest szczegóowo pamitce i uwielbieniu boskiego

Zbawi<'iela;^) nadto w niedziel Duch wity zstpi na

Apostoów, jak to ju wyej powiedzielimy i pooy, e
tak powiem, ostatni piecz ku uwitobliwieniu ludzi;

poniewa w wielkim dniu Zielonych witek Koció nieo-

mylny by zaoony. Wprawdzie wszystkie dni do Boga

odnosi powinnimy, ale majc obowizek powica na

' ) *Xaz\v3' dni tygodnia u Rz^^mian w aciskim jzyku po-

chodziy po najwikszej czci od bóstw pogaskich; jako niedziela

bya chiieni soca (dies solis:) poniedziaek dniem ksiyca (dies

lunae:) wtx)rek, dniem Marsa (dies Martis;) roda, dniem Merkurego

^dies Mcrcurii;) czwartek; dniem Jowisza (dies Jovis;) pij^tek, dniem

Wenery (dies Veneris;) sobota, dniem Saturna (dies Saturni.) Kon-

stanty Wi(»lki, pierwszy cesarz chrzecijaski, nakaza urzdownie

nawet niedziel nazywam (hiicm Paskim, (di<'s Domini) ("o ju w Ko-

ciele /dawna f)vo w uyriu: sobot zaA nazwano od])owie(hiio do

Starego Testamentu: dies Sahhati. Inne za dni tvgo(hiia w kociel-

nym uyciu nazywaj si fcrjanii (Fcria. II. III, IV i V.) I*oIski

za. wyraz niedziela zawiera w sobie przykazanie boskie, re dziaaj.*
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suba Bo wycznie jeden dzie w tygodniu najwhiei-

wiej obrano niedziel, która zaszczycon zostaa iiajv a-
niejszynii i najwietniejszymi tajemnicami religji naszej.

"Mogo i to by jeli nie gównym powodem to przy-

najmniej wan pobudk do j)rzeniesienia uroczystoci so-

botniej na niedziel, e })oganie w pierwszych wiekach

Kocioa, chrzecijan za jedno z ydami j)oczytywali; a 1 in

sposobem chrzecijanie nie wicc szabatów jawnie si <

d

yd(')w w \ róniali .

*

Szymon. Co oznaczaj procesje, jakie si odbywaj
w niedziele i wielkie uroczystoci^

Fl*oboszcz. Te ()rocesje, które odbywamy w[)()r(')d,

lub okoo kocioa maj na celu pokrzepienie i^orliwoci

wiernyi-L i i)odnie8ienie okazaoci niedzielnej lub wita
uroczystego. Pobony chrzecijanin przypomni sobie po-

cieszajce zsti)ienie Zbawiciela do otciani, rado Pati y-

archów z powodu ich uwolnienia i chwalebnego wi)r()wa-

dzeiiia donieba, a tym samym i'ozweseli si w^spominajc

e i my spodziewamy si, i przyjdzie dzie, w którym

przy asce Boga dostaniemy si do niebieskiego Kocioa i

do ycia wiecznego.

Szymon. Mówi nam ksidz proboszcz o znaku krzy-

a, i)rosz nam teraz powiedzie, czy to jedyjiie ku uczcze-

niu Trójcy Przenajwitszej wyraamy go na so])ie^

. roboszcz. W egiumiu si mamy jeszcze inn(^ po-

wody: przedew^szystkim rozróni tu naley wyrazy, ja-

kie egnajc si wymawiamy, od samego znaku krzya.

Siowa wyraaj nasz wiar w t wielk tajemnic jedy-

nego w trzech Osobach Boga: tudzie wyznanie (ro sposo-

bem szczerym i jawnym, \auka ])owiem o Trójcy prze-

najwitszej jest treci caej nauki chrzecijaskiej, jak
wyznajemy egnajc si znakiem krzya. Zaczynajc wic
nasz modlitw albo prac od tych s(')w: w Imi Ojca

objawiamy uroczycie, e pragniemy wszystko dziaa ku
uczczeniu Trójcy ]U'zenajwit.szej: *czynic za na sobie

znak krz>za wyraamy drug wielk tajemnic naszego
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Odkupienia przez mier krzyow Zbawiciela, i objawia-

my zarazem, e przez zasugi mki i mierci Zbawiciela

otrzymamy aski bogosawiestwa i pomylnoci w naszych

przedsiwziciach.*

Szymon. Teraz, kiedymy poznali znaczenie tych

sów, racz nam jeszcze ksie Proboszczu co wicej powie-

dzie o znaku krzya witego i o jego celu.

Proboszcz. Znak krzya witego waciwie mówic
suy: 1) do wyznania wobec caego wiata, e jestemy
chrzecijanami, to jest, e wierzymy w Jezusa Chrystusa

prawdziwego Boga i Czowieka, który nas odkupi przez

swoj mier krzyow: ,,Który sam na ciele swym grze-

chy nasze nosi na drzewie; abymy umarszy grzechom,

yli sprawiedliwoci; którego sinoci jestemy ulecze-

ni," {Piotr IL 24.) 2) dla przypomnienia nam, emy si
nie powinni wstydzi Syna Boego Ukrzyowanego, ale e
i owszem winnimy Go wyznawa ochoczo i stale przed

przyjaciómi i nieprzyjaciómi wedug owych sów Pawa
witego: ,.A ja, nie daj Boe, abym si chlubi mia, je-

dno w krzyu Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez któ-

rego mnie wiat jest ukrzyowan, a ja wiatu.'' (Gal. F7,

14,) Przez to wyznanie wiary rozróniamy si od wszystkich

nieprzyjació Pana Jezusa jakimi s: poganie, ydzi, kace-

rze, i niewierni; 8) dla okazania, e pragniemy by zacho-

wani przez zasugi Jezusa Ukrzyowanego od wszelkich nie-

szcz doczesnych i duchowych, otrzyma od Niego })omoc

w iiaszyci pracach i prze;lsiwziciach i zebra aski dla

duszy nasz(g. 4) Objawiamy nadto przez ten znak na.sz,

wdziczno ku Hogu, e nas tym Krzyem swoim zbawi,

i zachcamy si do wytrwania w uczuciach wdzicznoci.

Sowem, c^gnajc si, pod\\ójni(5 wyznawamy nasz wiar,

to jest, Mowy objawiamy nas/. ufno w Trójce PFZ(uiaj-

witsz, a samym znakie!ii wyraMiny iias/,a iiie/Jonin

wiar w tajemnice Wcielenia i ( )dknpi('iiia.

Szymon. Zwyczaj /.cLrnania sir musi iryc l)ardz()

dawno w Kociele zaprowadzony.
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Proboszcz. wity Hieronim utrzymuje {jia roz. (Ki

Izajasza) e sam Jezus Chrystus uy tego czcigodnego

znaku bogosawic Apostoów {nl:. XXIV, óO,) i gdy
im zaleca clirzci w Imi Ojca i Syna i Duclia witego.
Niezawodn przeto jest rzecz, e jego pocztku w pier-

wszych czasacli Kocioa szuka naley. Jeden, i to najza-

wzitszy z rzekomycli reformatorów A^F7-go wieku, Teo-

dor Beza, widzia si zniewoh-nym jawnie wyzna, e znak

krzya ^y zawsze cech odróniajc chrzecijan. A wi-
ty Cypryan mówi: ,,Ty, o Panie dae nam znak krzya i

przykad umartwienia" (kazanie o mce.) To, comy powie-

dzieli, odnosi si do samego znaku krzya, a zwyczaj wy-

mawiania sów: w Imi Ojca pochodzi prawd()])()-

dobnie z trzeciego wieku naszej ery. W r. 287 wita Fi-

delisa wasn krwi stwierdzia prawdziwo wiary chrze-

cijaskiej z wieloma swymi towarzyszkami. Podobne wy-

padki zwykli byli clii-zccijanie pimiennie notowa dla

umocnienia si w wierze przykadem mczeników.') W tycli

spisaci. czyli akt ich, które obejmuj mczestwo witej
Fidelisy czytam \ wyranie, e ta wita wprzód, nim si

oddaa sw>m katom, uczynia znak krzya na czole, ustaci,

i piersiach, tak jak to do dzi dnia czynimy przed odczyta-

niem Kwangielji. 'iertuljan. yjcy wdrugim wieku tak

pisze o chrzecijanach swego czasu: ,,W kadym razie, kie-

dy wstajemy, wciodzimy lu) wyciodzimy, kiedy si u-

bieraniN . myjemy lub siadamy do stou, kadziemy na na-

szym czole y.wiik krzya.'' [De Corona lailiUun r. -i.) Po-

') Akta mczenników. ^\ czasio przoAladowa, kiody cirze-

Acijanir l)vli wizieni, wtedy l)adan<) ich sdownie, a nawet l)adani(»

takie < )dhv wano w czasie ich mczarni. Wszystko to, co mówiono

z jednej, hil' z (lru<^iej strony, hylo dosownie spisywane przez sj^do-

wych szyl»ko-pisarzy (stenop-jifów:) powstay wic ztd wywody

sowne tym dokadniejsze, e staroytni uywah w pisaniu znaków i

skróce, i dla U^j^^o tak szyhko pisano jak mówiono; takie wywody

.sowne* nazywaj si: aktami mczenników. Chrzecijanie wedug
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wodem za, do uywania tego znaku przez chrzecijan byo,

aby si odróni od pogan, uywajcych rozlicznych zabo-

bonów. wity Cyryl, który by biskupem Jerozolim-

skim od r. 350—386 nauczajc swoich katechumenów,

tak do nich przemawia: ,,Oznaczajcie wasze czoa znakiem
krzya, aby czart ulk si tego znaku prawdziwie królew-

skiego i opuci nas zupenie. egnaj c4e si przed braniem

pokarmu i napoju, przed spoczynkiem i po spoczynku,

mówic, chodzc, sowem w kadym razie. Ten bowiem,

który by ukrzyowany na ziemi, znajduje si teraz w nie-

bie. Gdyby Ukrzyowany by pozosta w grobie, mogli

monoci kopjowali je starannie, i skadali w archiwach kocielnych.

Czytamy w nich. e wity Klemens papie, trzeci nastpca wite-
go Piotra podzieli Rzym na siedm czci, czyli cyrkuów. W ka-
dym z nich ustanowi notarjusza czyli pisarza, z obowi^zkim zl)iera-

nia i spisywania wszystkich szczegóów mczestw, zaszych w jego

cyrkule.

W roku '288 wity Fabjan papie, ustanowi siedmiu djako-

n<'>w. tylu subdjakanów i pisarzy, a ci obowizani l)yli spisywa od-

powiedzi i czyny wszystkich mczenników. Takie opisy po sko-

czonej pracy byy przedstawiane papieowi, który po dokadnym

sprawdzeniu skada takowe w archiwach kocielnych. W innych

kocioach, biskupi synodalnie zgromadzeni badali wszystkich oko-

licznoci i wyrok(nvan o czynach mczenników, l^rzed tak{} decyzja,

nie byo wolno nikogo uwaa(^ za mczennika i uwielbia go czcijj re-

ligijnj^: po nastj^pionym za zawyi-okowaniii komunikowano takowe

akta innym kocioom, c/ytano )< na zgromadzeniu wiciiiNcli i w ro-

dzinach i z takim poszanowanicrii je przechowano, e wielka czc<^

chrzecijan wohia rac^zej uinrzer. anieli je wychie ])oganoni. Wiele

z takowych akt rnc/nników zagino w czasie przeladowania za

Dyoklecjana: od czasów (irzegoi/;i nie najdujemy ich wicej w Rzy-

mie, posiadamy tylko katalogi wyszczególniajsMc imionii / dutnmi

i rodzaj mierci przez mczenników podjclej. czyli Marty rologja.

L<;cz w wielu kocioach pizcrhowjin** je starannie i do nidi po-

wrócimy jeszcze, mówij^c o kanonizacji witych w ro/uiouic XIII ej.
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bymy si wstydzi i rumieni, ale skoro zmartwychpowstaJ^

nie moemy si wstydzi goda Jego zwycistwa/' wity
Hieronim urodzony w r. 881 upomina w jednym ze swoich

listów pewn dziewic chrzecijask, aby przy kadym
przedsiwziciu egnaa si krzyem witym. A wity
Augustyn m(')wi o clirzeciJanach swego czasu: ,,Nosimy
na naszych czoach- krzy, na którym Jezus Chrystus hyl

ukrzyowany/' (Set\ IS de tempoi^e.^

Szymon. Ubolewam nad tymi nieszczliwymi

którzy pogardzaj tym staroytnym zwyczajem, albc ra

zaniedbuj |)rzeegnania si dla wzgldów ludzkich.

Proboszcz. I masz wielk w tej mierze suszno
Szymonie, poniewa te sowa Apostoa napisane do Fili

pensów (///, /<V,) do nich si w szczególnoci ()dn(».^/.;i

:

,,Bo wielu ich chodzi, o l:tórych wam czsto opowiada-

em (a teraz i paczc powiadam )is nieprzyjacióhni \\\\ -

a Chrystusowego; których koniec zatracenie.'' l^o jezc li

dotd przez niemoralno ycia nie okazali si nieprzyja-

ci(')lmi krzya, dla czegó si obawiaj? a jeli si wsty za

uchodzi za chrzecijan, wtedy jake wielk po])ebiia.i

niewdziczno ku Chrystusowi, który poni(')>] za nat^

wszelkiego rodzaju obelgi i hab! Jaka to przewrotno

wstydzi si swego Odkupiciela i najlepszego dobroczycy,

kiedy j)rzt'cic poddany lub suga nie wstydzi si nosi li-

berji swojego króla Inh pana. Jaka wreszcie gupota

wstydzi si swej wiary, któr nie pogardzano nawet

we/. s'c]i przc^ladowania, a która jest przedmiotem mio-

ci i poszanowania miljon(')w ludzi. Tacy poti)iaj si

na ca wieczno, wedug owego sowa Zbawiciela: ,, Któ-

ry si mili'- zaprze przed ludmi, bdzie zaprzan przed

Anioy Hoymi.'' {Luk. X1L !f.)

Tomasz. Wyznaj, e nieraz wstydziem si przee-

gna w obec ludzi wiatowych, a dzi wstydz si tej mo-

jej podoci: ale ksidz Proboszcz pozwoli mi powiedzie,

e w wielu razach uycie^ krzya jest zabobonne.

Prób >sz(*z. Zechciej przytoczy te wypadki, które
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zaboboiiiiymi nabywasz.

Tomasz. Naprzykad kiedy czyni znak krzya

w czasii^barzy, kiedy napoczynaj chleb, kiedy egnaj
krows chore, *kiedy furman przed wyjazdem kreli bi-

czem znak krzya na ziemi przed komi* i tp.

Proboszcz. Jeeli to tylko nazywasz zabobonem,

owiadr/.am ci, e tu nie masz najmniejszego ladn zabobo-

nu. Wszystkie dobrodziejstwa odnoszce si tak do ciaa

jak i do duszy otrzymujemy przez zasugi Jezusa Chrystu-

sa, który si ustawicznie wstawia za nami do swego Ojca,

a te dobrodziejstwa nam [)rzez krzy swój wyjedna; gdy

wic egnamy przedmioty, na które chcemy sprowadzi

bogosawiestwo nieba, jest to tak samo, jakobymy o nie

Boga prosili. Czyn takowy wykonany z wiar i ufnoci,
jest wyborn modliw, poniewa przeze wyraamy, e si
spodziewamy by wysuclianymi przez zasugi mierci Zba-

wiciehu Pierwsi chrzecijanie tak równie postpowali;

nie tyl o egnali krzyem witym chleb i inne ])okarmy,

ale zno-li je do kocioa, gdzie a do czwartego wieku by-

y wyz ! iczone oddzielne osoby (egzorcyci) do odbywania

takich i)Owica Oznaczali krzyem witym jak>y j)ie-

czcia iomy, odzie, s])rzty i wszystkie czci mieszka-

nia, r-n znak oj)iekuczy, jakiego uywali nasi naddzia-

dowi(\ >dnajduje si jeszcze na licznych kandelabrach, na-

czyniacli, lub innych przediiiotacli, jakie wydobyto zgro-

bów (/-yli katakuiub. Znajdujemy w wieku czwartym przy-

kad. /. egnano krzyem witym zwierzta, aby je od

zaraliwych cliorób osoni.') Co si tyczy znaku krzya
czynionego w czasie ])nrzy powiem, e ten fenonu^n przyro-

dy najsilniej przypomina nam wszechmocno i sprawiedli-

wo I^^sk, a czste i nti^asziKi wy])adki przez pioruny

HI)row;idz()ne, usprawiedliwiaj wiernych jeli w tym razie

uzt)rajaj si znakicMii krzya naszego Z)awi(niia. Nie prze-

<'z. e wielu nie myli wcal(\ iz rka Wszechmocnego

') Z(»». r.iri I)cr)l<wiM'r(liH-|xciirri 1. t>. sir. t)U\),
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w kadej chwili, równie jak w czasie burzy moe ich do-

tkn strasznym gromem, i dla tego zaniedbuj onego za-

bezpieczenia si znakiem krzya witego, kiedy Bóg nie

przemawia do ich duszy sposobem tak doniosym.

Tomasz. A wic rzeczywicie, moemy przypisywa
znakowi krzya moc szczególn?

Proboszcz. Oczywicie, w to wierzyli i tego dowiad-
•czali nasi przodkowie chrzecijascy. Pomijajc liczne cu-

da jakimi niebo stwierdzio moc nadprzyrodzon, przywi-

zan do znaku krzya witego;^) ogranicz si na przy-

wiedzeniu kilku sów wyrzeczonych przez witego Jana

Zotoustego w jednej z jego nauk. Powiedziaem ju, e
ten wity biskup y w czwartym wieku po Chrystianie,

e by mem wielkiej nauki, a zatem nikt a nawet najza-

wzitsi nieprzyjaciele Kocioa nie miej go o zabobon o-

skara. Ten wielki biskuj) tak si odzywa: „Niechaj si
nikt nie wstydzi czcigodnego znaku naszego zbawienia; u-

waajmy raczt^j krzy Jezusa Chrystusa jako koron drog
i kosztown, przez ni to ])owiem wszystko si spenia co

nas dotyczy. Jeli idzie o nasze odrodzenie, jest tam krzy;

jeli poywamy tajemniczy |)()karm, jeli jest sprawa o i)o-

wicenie kapana, sowem wszdzie widzimy znak naszego

zwyciztwa. I dhitego to oznaczamy nim nasze domy, za-

grody, i czoa.'' Znak wic odkupienia naszego jest wsi)ól-

nym naszym umocnieniem i miosierdziem Pana; i)odot)ny

on jest barankowi dozwahijcemu si na zabicie prowa-

dzi. Z tego wic wzglda, ilekro znak krzya na sobie

kadziesz, myl o jego znaczeniu, staraj si poskramia

w sobie gniew i wszystkie niegodziwe skonnoci, })okada-

jc w nim wielk ufno. Nie godzi si bowiem lekko-

mylnie egna; egnajc si za z pobonoci i ufnoci
wzmocnisz si przeciw wszystkim nieczystym nieprzyjacio-

M Skuteczno znaku krzya witego. Przykady: Da-

wna legenda mówi, e swiyty rlan owangiidista dowiód pewnemu

bawochwalcy prawdziwoci religji chrzecijaskiej; ten za chcj^c
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om, którzy w tym znaku dostrzegaj miecz, co im mier
zada. Ze wstrtem przypatrujesz si miejscu przeznaczo-

nemu na mier zbrodniarzy; moesz ztd wnioskowa, z ja-

kim przeraeniem i przestractiem duchy piekielne spogl-

daj na bro, któr Jezus Chrystus ich moc zwyciy, i

si przekona o pewnoci zasad chrzci]anizmu poda mu do wypi-

cia kielich, napeniony winem zatrutym (patrz rozmowa I-sza.) We-

dhig swego zwyczaju Jan wity przeegna napój, a natyclimiastw z niego wyszed^.) Podobny cud ocali nieco póniej ycie wi-
temu Benedyktowi. wity Augustyn pustelnik zaleca go swoim

uczniom, jako najlepszy rodek, do odpdzenia czarta niecz3^stego.

wity Tomasz z Akwinu odpdzi wszy gowni, zapalon niewiast,

pragnc go uwie, dowiadcza skutku tego witego znaku w od-

daleniu myli spronych, jakie mu nieprzyjaciel zbawienia nastr-

cza. wity Hilaryon zrobiwsz}^ trzy znaki krzya na piasku u-

mierzy morze, które zagraao zalaniem obszernego kraju. wi-
ty Tyburejusz mczennik, przeegnawszy^ si krzyem witym,,

szed bosymi nogami po rozarzonych wglach. wity Roch, zna-

kiem krzya wielu zaraonych wyleczy. Edyta córka Edgara, kró-

la angielskiego, egnaa si czsto krzyem witym; w trzynacie

lat po jej mierci, przy odkryciu grobu znaleziono cae ciao w proch

rozsypane.' oprócz wielkiego palca prawej rki którym si egnaa^
nie majcego adnego ladu uszkodzenia. (Jlarc/ianti/t xti'. 7.)

Eiizebjusz w mowie przeciwko »Juljanowi apostacie (zapi'zan-

cowi,) przytacza nastpujcy wypadek: Juljan w towarzystwie

sawnej^o czarnoksinika wszed do lochu podzienuiego dla zara-

dzenia si duchów [)i('kielnych. Wkrótce straszny krzyk da si

sysz<M\ a z porodku gstego dymu spostrzci^ wychodzc j)otwor

ognist}|. Drcy .Juljan przyj)omnia sobie Ho^a .sw<)j<'j modoci
prz(»e^rm si a natychmiast zniky straszyda. C'lic(^ kilkakiotnie

ponawiar te witokrafizlsic /abobony. widziada znów si pojaw ia-

j, a z nimi straszyda: powlar/a /rióu znak' ki/ya witcj^o, a

1) I)hi tej okolic/noHci iii;iliir/,«' r/«^Hl<t pi /,<(|-i;i\\ uijjj, \*'^<> .wi«; I <•(.'(' Apci
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zgnithota gow Binoka. Nie wstyd si wic tego szczyt-

nego znaku, aby Jezns Clirystns tego samego z tob nie

uczyni, gdy przyjdzie w dniu ostatecznym otoczony cliwa-

h\, niosc krzy zwycizki, daleko witniejszy od promien-

ni sloik-a. Poniewa w on czas krzy okae si rzeczywicie,

a widok jego posuy caemu wiatu za wiadectwo w spra-

wie Boga i ogosi ideskoczon (l()l)r() Stwórcy. Od cza-

sów uaszyci przodków a do dui naszyci ten znak otwiera!

zaudvnite bramy, czyni uit\^zkodliwymi zatrute na|)oje i

polvaruiy. leczy ukszeina zjadliwycli zwierzaki. 1 có
w tyui dziw^nego: jeli krzy iu(')gl braiuy [)iekla zgrnedio-

ta, a otworzy wnijcie do nieba, uatwi drog do laju.

pokruszy kajdany, kt(')ryuii uas szatan na uwizi irz\uial:

dla rze?g()by wic nie uda uiocn zuiweczy najnie:ezpiecz-

niejsz trucizu, lu) uajzjadliwsze ukszenie^ /aclK^waj

zatyiu gl)()ko w sercu twoim j)ami krzya wit<^go: on

to cay wiat iiawr(')cil i zbawi, zuiszczyi bd. wpiowadzi
prawd, przeksztaci ziemi iia nie])(). a ludzi na ;inioów.

Przez krzy czart wadz swoj utraci, przesta )y strasz-

ny ui i mona szydzi z jego mocy: przez krzy mi(M<'* prze-

staa })y mi(Mvi, i jest odtd tylko sutm kiot kim i It^k-

kim: przez ki'zy zwycione* zostao wszystko, co nam si
si)rztM'iwialo. Jeli ci wdc ktoz.-ipyta: czy uwielhiasz U-

krzyowanego^ odpowiadaj gosem pen\ni rado i, a z o-

kiriu penym spokoju: uwiell)iam i clice Go uwii l)ia na

zMwsze! A jeeli )dzie sz\dzi z twojej ()d])()wie(izi. ()})la-

kuj pi-Z!'d HoLriem jego zalepienia, i j)()dzikuj za wszyst-

kie doirodziejstwa, jakie jedynie prz(V> Jego objawienie

pozna. Dotd nuuej wicej s sowa przywiedzionego

Ojca Kocioa; zaklinam was, wecie je do serca, ulajcie

dzielnoci krzya witego, nie wstydcie si go nigdy przez

czarci uliitiijM. Jeeli wiyc znak nuszc^o Odkupienia, wcdjuo nie-

o^ra?ii</.n?iV('li /.ainiaiów l^oo-ji. stawa siy pomoc Je^o iiaj/awzie-

tszcinu uiepi-zyjacieluwi: jake wieikii sUniie si^' obrona tenni. któ-

ry jest ])rzyjety mioci, pos/aiiowaniem i ufnoci.
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wzgld na ludzi.

Szymon. miao mog zarczy w imieniu wszyst-

jkich, e z ca przyjemnoci uczynimy wite przyrzecze-

.nie.

Tomasz. Co si mnie tyczy, przyrzekam nigdy na
przyszo nie wstydzi si znal^u krzya witego, bo ni-

gdy nie znaem tak jak dzisiaj jego znaczenia i dzielno-

ci.

Szymon. Dla czego si egnaj trzema krzyami
przed odczytaniem ewangielji w czasie mszy witej?

Proboszcz. Czynimy krzy wielkim palcem z pe-

wnymi przestankami najprzód na czole, a przez to okazu-

jemy, e jestemy gotowi wyzna nauk w. ewangielji

wedug sów Apostoa {do Rzym. /, 16) „Nie wstydz
si ewangielji." Kadziemy go potym na ustach, przez co

wyraamy, e pragniemy wyznawa i usty broni nauki

Pana Jezusa iJe razy tylko bdzie tego potrzeba, wedug
tego, co powiedzia Zbawiciel: ,,Kto mnie wyzna przed

ludmi wyznam go i Ja przed Ojcem, który jest w nie-

biesiech." {Mat. X, S2.) Nareszcie, robimy znak krzya
witego na piersiach, czym oznajmiamy e pragniemy by
takimi wewntrznie, jakimi nas chcia mie Pawe wity
g(\\ mówi: ,,Czujcietow sobie co i w Chrystusie Jezu-

sie." {Filip II, '7.) Oprócz tego, znakiem krzya wite-
go prosimy Boga o udzielenie nam aski do zrozumnienia

'*waiigi(dji i objtych w niej naszycli obowizk(')w, do
wyznania jej ustami i miowania sercem: wreszcie, tym
«po8(»»em ofiarnjemy jeszcze^ Bogn nasze myli, sowa, za-

miar \ i czyny, aby coraz wicej zgadzay si z przykad a-

nii. jaki(^ nam nkrzyowany Zbawiciel })ozoKtawi.

Szymon. Dla czego kapani c^gnaj Ind przy ko-
aw mszy witej^

l*I'o')os/(*Z. egnaj w1\ni (•<'ln, aby B(')g raczy

rozla "*WH )ogoKawiestwo i laski na chrzecijan zgro-

madzonych w wityni, .jakich nahyl dla nas/, drzewa
krzya, wcdlng tego co inow ii I*a\\cl wity; ,,Niech )-
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dzie bogosawiony Bóg, Ojciec Pana naszego Jezusa

Chrystusa, który nas ubogosawi wszystkimi askami
ducliownyini i wszystkimi darami nieba przez Clirystusa."

Postanowiono równie na wielu koncyljach, które si od-

byway okoo roku 500, aby kapani nie omieszkiwali u-

dziela bogosawiestwa ludowi przed wyjciem z kocioa;

a równie te same sobory przykazuj wiernym, aby nie

opuszczali wityni przed uzyskaniem takowego.

Po niejakim przestanku Proboszcz tak zacz mówi:
Ostatecznie objaniem znaczenie krzya witego i bogo-

sawiestwa; wypada wic, abym wam takowe przed ro-

zejciem si, udzieli: ,,Niechaj zatem bogosawiestwo
Boga wszeclimogcego Ojca, Syna, i Ducha witego
zstj)i na was i pozostanie z wami na zawsze/' Po dope-

nieniu znaku krzya witego nad u})okorzonym ludem,

wszyscy rozeszli si w milczeniu do domów swoich widocz-

nie wzruszeni tak budujc rozmow.
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CZ IV.

BOE CIAO.

R )Z]VIOAV^ V] I.

Boe Ciao. — Jego nazwisko. — Procesja z Najwitszym Sakra-

mentem. — Cel i tómaczenie procesji. — Wygld ludzki. — Roz-

maite sposoby uwielbienia Najwitszego Sakramentu. — Pacierze

kapaskie. — wici Tomasz i Bonawentura. — Wykad. — Czwar-

tki ku uczczeniu Najwitszego Sakramentu.

Szymon. Z kolei nastpuje uroczysto Boego Cia-

a, któr nam racz, ksi Proboszczu, objani.

Pro)OSZ(*Z. W rzeczy samej mówi dzisiaj bdziemy
o tej piknej uroczystoci; ale pozwólcie z robi ])rzemian

w naszej rozmowie, ja bd si was ]).vta, a wy l^dziecie

orl))owiadali.

Szymon. Tiik. ale jeli j)o])](lzimy w naszych od po-

wicnlziaci, raczy ksidz Proboszcz d()j)omó(iz nam, aby nas

wy|)rowadzi z koj)()tn i odpowiedzie za nas.

Proboszcz. Przedmiot dzisiejsz(\j rozmowy jest do-

brze znany, a wic atwo niozna od |)()wicdzi(H'. I tal\ np.

jakie jest znaczeinc Ho/c^o Ciaa?

Szymon. Ponirwa/, lo jrsi uroczysto Najwitsze-

go Sakramentu i P;iii .h'/jis znajduje si cakowicie o-
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becny jako Bóg i jako Czowiek w Przenajwitszej Ho-

stji, przeto susznie nadano temu dniowi nazw Boego
Ciaa.

ri*())osz(*Z. Twoje objanienie jest przewyborne.

Tak jest. Koció ustanowi to uroczyste wito z oktaw,
dla tego, e boski Z)awiciel zamieszkuje wporód nas, ja-

ko Bóg i Czowik, jest On tu obecnym rzeczywicie czyli

osobicie pod postaciami chleba i wina w Najwitszym
Sakramencie Otarza, jak niemniej, dla podzikowania za

to najspanialsze ze wszystkich dobrodzie.jstwo, i dla u-

wielbienia (ro z najwiksz po])onoci i uszanowaniem.

Szymon. Rzeczywicie, my nie moemy nigdy ob-

jawi dostatecznie nalenej ku Bogn wdzicznoci za tak

wielkie dobrodziejstwo; bo jak ksidz Proboszcz powie-

dzia w jednym ze sw^oich kaza, e Zbawiciel do takiego

stopnia nas ukocha, i postanowi umrze za nas; lecz

mio Jego posuna si jeszcze dalej, i nie chcc nas o-

puci po mierci krzyowej i po swym Wniebowst])ieniu,

chce jeszcze i)ozosta poród swoich dziatek i urzeczywi-

stni w witej Kucliarystji to, co przyrzek uczniom swo-

im: ,,Ja bd z wami po wszystkie dni a do skoczenia

wiata.,, {Mat. XXVUL J(K)

Proboszcz. I z tego powodu Koció niczego nie za-

niedbuje, czymby m(')g podnie wietno tej uroczysto-

ci.

Szymon. Nadewszystko ustanawiajc uroczyst i)r()-

cesj z Najwitszym Sakramentem.

Proboszcz. Wszystko, co si w tym dniu dzieje, no-

si tego cech; lecz jako dobrze powiedzia, czci naj-

wybitniejsz tego wita jest owa wielka procesja.

Szymon. Co do której, racz nam ksi Proboszczu

objani: dla czego mianowicie, czyni si ta procesja, tak

wielce uroczysta.

Proboszcz. Oto s gówniejsze powody . Zbawiciel

jest obnoszony w tryumfie z wielk okazaoci, z nastpu-

jcych powodów.
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1. Aby nam da sposobno objawienia naszej wiary

w Boski Sakrament i oznajmi publicznie nawet, wobec

nieprzyjació naszej religji, e j wyznajemy radonie i

nie znamy adnego ludzkiego wzgldu

.

'/.. Chcemy przez to wielbi Syna Boego, przepro-

si Gro publicznie i naprawi zniewagi, jakie wyrzdzono
temu Boskiemu Sakramentowi, tak ze strony niewiernych

i kacerzy jako i katolików przewrotnych. Pragniemy Go
upewni, e na przyszo nie bdziemy zniewaali Naj-

witszego Sakramentu przez niegodne, bezpoyteczne, czy-

nione bez przygotowania, komunje, przez msze niegodnie

odprawiane, lub suchane, przez bhinierstwa, nieuszano-

wanie, rozmowy, zbytek i próno jakich si dopucili
my w kociele.

3. Pragniemy t wspania okazaoci objawi za-

cno i szczytno Najwitszej Ofiary i zaclici si wza-

jemnie do godnego obchodzenia jej wielkich tajemnic.

4. Pragniemy o ile monoci podzikowa za Jego

mio niewyi)Owiedzian, jak okaza w ustanowieniu

Najwitszego Sakramentu i za dobrodzijstwa, jakimi nas

w Najwitszej Kommuji udarowa. Ta pami namio
Boga ku ludziom zachca nas powinna do czstego przyj-

mowania Jezusa Chrystusa u stou Paskiego.
'). Piagniemy w pewien sposób zamieni nasze ulice

i place publiczne nu kocioy Bogu powicone, i uwi-
ci nasze domy i zagrody obecnoci witego nad wi-
tymi i [)rosi Go, aby pobogosawi w swym tryumfal-

nym pocliodzi(i nasze inijista i wioski, jak niemniej ludzi

w nich niieszkajcycli.

T). Pocli(')d ten tryumlaliiy pociesza nas zarazem du-

chownie, dujc nam j)()zna zawczasu bogo ycia wiiuzne-

go, w którym sprawiedliwi, mówi Pismo wite ,,chodz
z;i I^urankieu) gdziekolwiek idzie/' ^ (<>/»;>///'. XIV, :/.)

S/,VIII(MI. Juk d;iwno Im j)rocesju jest ustanowiona'^

ProhosZC/. Pocztek lej p|-ocesji nic jest du\vn\, bo

do|)i<'ro szese.t z g()r l;i1 iipl\fMdo od Je/j us1;iiiovvieina.



220

Ale zroziiniiejcie mi dobrze: nie mówiem, e od onego

dopiero czasu poczto cz bosk oddawa Najwitszemu
Sakramentowi i okazywa Mu cze zewntrzn, bo wiecie

dobrze, e od najdawniejszych czasów obcliodzono pamit-
k Jego ustanowienia w Wielki Czwartek. Ale uwaali-
cie zarazem kiedymy rozmawiali o tym witym dniu, jak

liczne ceremonje wówczas w Kociele bywaj odprawiane.

a byy one daleko liczniejsze w staroytnoci; spowiadano i

rozgrzeszano publicznie pokutujcych, powicano uroczy-

cie wite oleje i chryzmo, umywano nogi; a co wicej

bylimy tak dalece zajci Mk i mierci Zbawicichi, e
niepodobna byo zaj si uroczystoci Najwitszego Sa-

kramentu. Inne nadto uwagi skaniay do wylwru oso-

bnego dnia. w któryby chrzecijanie mogli ])owici uczcze-

niu tajemnicy tego Sakramentu.

Okoo roku 1230, w Lowanjum witobliwa zakonni-

ca imieniem Juljanna;M Bóg, który wybiera wedug swyci

nie[)óje^'tycli zamiarów ludzi do wykonania swych planów,

jakie niekiedy ukrywa przed oczami mdrców a objawia

maluczkim i ])rostaczkom. natchn witobliwej .luljaiinie

myl proszenia Zwierzchników Kocioa o wyznaczenie

szczególnego dnia w roku na uwielbienie Najwitszego
Sakramentu Otarza. Projekt ten przedstawia naprzód

biskupowi Lowanjuni. tudzie duchowiestwu tt^go mia-

sta. kt(')rzy zbadawszy go wszechstronnie uznali tnkow\ : i

postanowiono ol^chodzi uroczysto Boego (Maia po raz

[)ierwszy w Lowanjum. w kociele w. Marcina w i*. rj4«),

zkd ten zwyczaj rozszerzy si w caej okolicy Niderlan-

dów. .Jeden z ówczesnych ka|)lanów, którego si ta wie-

ta zakoiniica i'i(i/.ila. zosta! ])apie/.»'ni pod imieniem Trban

I\': 1)\1() to jego zamiarem ustanowi uroczysto Naj-

witszego Sakramentu j;iko powszechn w caym kociede.

') Zobacz ycip J^w. JulJMimy tl<' KotiniM' przoz Arsfiiju-

szji i\v Soyw. Liojrp chez Dcssain ls4r> i L*hist. de Pinstit. lo

la F('to-l)io\i. par \v P. I^.crthollrt. Licor lS4f).
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Lubo mier czcigodnego papiea projekt ten zawiesia,

powrócono jednak póniej do niego na lvoncyljum w Vin-

ne we Francji w roku 1311, za Kle.nensa V-go, który

zarzdzi obchodzenie tej uroczystoci po caym wiecie

katolickim. Nastpni papiee popie. ali obchód tej uro-

czystoci, udzielajc rozliczne odpu^^ty i zachcajc lud

wierny do jej wietnego obchodzenia.

Tomasz. Mniejsza o wito, ale jaki ma cel ta pro-

cesja wycznie w tym dniu obchodzona?

Proboszcz. Procesja ta o tyle czy si z t uroczy-

stoci, e jest rodkiem objawu nas/Cgo uszanowania i

czci dla boskiej tajemnicy Otarza.
** Cae naboestwo Boego Ciaa, a >zczególniej ta u-

roczysta procesja jest jakom ju nadmieni, uzupenie-

niem naboestwa Wielko- Czwartkowego; a wic przypo-

mina zarazem i ustanowienie kapastwa i Mszy witej
w tym dniu przez samego Pana Jezusa odprawionej, a u-

czniom nakazanej. I z tego to powodu kapani, djakono-

wie i sub-djakonowie, przybieraj na t procesj ubiory

takie same, jakie si do odprawiania i posugi przy Mszy
witej uywaj.*

Tomasz. Ale monaby zaróAvno t cze i uszano-

wanie w samym tylko kociele objawi.

Proboszcz. To te i to powinien czyni, Tomaszu;

ale jedno nie wycza drugiego, i nie powstrzymuje nas

od publicznego najuroczystszego w\v znania wia)'} naszej.

Jeeli powaasz jakiego czowieka, (objawiasz nui to wszel-

kimi sposobami, a gdyby ci si nastrczya sposobno oka-

zania tego szacunku publicznie np. z lowcdu imienin,

lub jakiej ku uczczeniu jego owacji, star.-iby si nieza-

wodnie tak tej powinnoci d()j)eni, ab\ ()d])i(*rajcy od

ciebie poszanowanie, ni(^ wtpi o h/.c/.cioci twoich u-

czu.') 'J'en przeto, który ])ra\vdziv. ie czci Jc^zusa C^liry-

,) ^'\\i pomimo uoli ww^in^c/uju sir \\ s])<)nini('iiin, w (wn

z\va.sz(!Za \vi<*ku iipows/.cu liiiioiiyiii, piiMi< ^'ii}cli owncji, juhilru-

I'ick, Koktioa Kaolicki«'Ro 2(\.
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stiisa, nie ukrywa swuici uczu w sercu, ale si za szcz-

liwego poczytuje, gdy je moe na zewntrz objawi.

Tomasz. Niech i tak bdzie, jeeli tylko procesje

mog si przyczyni do oddania czci Bol c. Ale jak mona
piv. V pLis/icza, aby Bogu miay by pr/yjemne takie obja-

wy, jakicli ni) waj wzgldem ludzi zasuonych, skoro

Bg jedi/nie serca naszego wymaga?
Proboszcz. "^Dobrzebys by si wyrazi mówic:

B()g (jlównie serca naszego wymaga, ale mówic jedynie za,-

dajesz kam wyranemu orzeczeniu w. Pawa Apostoa
(Rzytn. A\ lo.) ,,Sercu bywa wierzono ku sprawiedliwo-

ci, a usty wyznanie si dzieje ku zbawieniu."* Kady
na to przystaje, e Bóg na uczucia serca naszego spo^da,
i gdyby Kto znajdowa si na tej procesji jedynie dla po-

wikszenia wspaniaoci bez adnego uczucia wiary i usza-

nowania, niezawodnie taki czyn jego nie mógby by przy-

jemnym Bogu. *do takiego znów stosowayby si sowa
Zbawiciela: ,,Lud ten wargami mi czci, serce za jego

dalekie jest odemnie."* Lecz jeeli znajdujemy si na

niej z wiar i gbokiem uszanowaniem, wtedy nie widz
powodu })owstrzymujcego od ol^jawienia naszych uczu na

zewntrz. Bdziemy nawet do tego niejako obowizani
z powodu, e nie jestemy anioami, tylko ludmi. Kie-

dy, po zmartwychwstaniu naszych cia, gdy dojdziemy

do celu naszego ycia, zaliczeni do witych w niebie,

znajdzie si jeszcze jaki sposób odpowiedni zadosy uczy-

nienia naszemu obowizkowi i skonnoci naszej z ciaem
poczonej duszy.

Tomasz. Ja to pojmuje bardzo dobrze, i chciabym
si nawet oswoi z t myl, e te procesje s uyteczne;

ale natrafiam na wiele niestosownoci, które powstrzymu-

j pobono wewntrzn. W mojem i)rzekonaniu te pro-

cesja s pewnym rodzajem widowiska, które pragniemy o-

szowych fikelcu^ans (pr()C(\sji z pochodniami) i o(lsk)niccia pomni-

ków /.rmkomitych u czasem i smutnie znakomitych myow.*



223

glda. ale upewniam ksidza Picbc szcza, e lam alloo iu

penie modlitwy nie ma, albo jegt je,1 bardzo mao.
Proboszcz. I có z tego, chociaby to nawet i wi-

dowiskiem nazwa, jeli ono tylko nas buduje i swoj
wspaniaoci daje nam natchnienia swojej wzniosoci'^

toto i to samo tylko, juby byo bardzo uytecznem, by
nas pobudzi, chociaby najpóniej do modlitwy. Nadto,

zdaje mi si, mój Tomaszu, e nie masz o modlitwie dobre-

go wyobraenia. Niezawodnie, modlimy si wymawiajc
usty uczucia naszej pobonoci wzgldem Boga; lecz mo-

dlitwa nie na tem zaley, i j wymawiamy wyrazami, ale

na tem, e przez ni wyraamy nasz wewntrzn pobo-

no. A chociabymy naszego uszanowania, uwielbie-

nia i pobonoci usty nie wymawiali ale tylko czynami,

wtedy i czyny takowe bd modlitw. Gdy wity Pa-

we, zalecajc chrzecijanom ustawiczn modlitw, nieza-

wolnie nie pragn tego, abymy si cigle modlili wyma-
wianiem wyrazów^; ani te wymaga tego, abymy si ci-

gle zatapiali w uczuciach pobonoci, jak to czynimy

w godzinach wycznie na modlitw przeznaczonych; gdy
to byoby rzecz niepodobn. A wic Tomaszu, musi by
jaki inny sposób modlenia sie nieustannie, któryby by
praktycznie wykonalnym; inaczej bowiem, nie byby go

w. Pawe nakazywa. A ten sposób zaley na skierowa-

niu wszystkiego cokolwiek czynimy lub opuszczamy, do

wyraenia uczu naszej ])ol)onoci i spenienia naszem y-
ciem tego, comy j)rzyrzekli Bogu w naszej ustnej modli-

twie. Takime samym sj)oso} em wyiaamy Bogu uczucia

naszej czci i oddajemy Mu hody wedug tego, jakomy to

Hobie postanowili, gdymy si ijoprzednio modlili we wn-
trzu kocioa. Dow iadczenie dowodzi, (* modlitwa ustna

nie zanierlbuje si ])odczaK proc(^sji, bo towarzyszcy Naj-

witszemu SakramcMitowi zajmuj si odmawianiem mo<l-

litw i pi(;waniem iieni. i^rzypumy nawet, e wcigu
procesji, widok rozmaitych przcnlmiotów i osól) w|)iawia

nan w roztargni(*nie, e nasze mody nic /ah*caj si tak
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gorliwoci, jak oywia milczenie, cicho i spokój do-

iiui Boego: pzypumy jeszcze, e niektórzy w czasie tego

pochodu, zaledwo jedno Ojcze nasz odmówi, ale i ci zaw-

sze dopeniaj czynu pobonoci, tworzc orszak przy

witym nad witymi, a okazujc tym sposobem dowody
swego uszanowania, ochiaj liokl Hogu naleny, który

modlitw stanowi.

Tomasz. Prawdn, prawda, ale i)rzyzna trzeba, e
byoby daleko waciwiej odbywa proce^^je w kocioach,

a to, aby unikn tysicznych roztargnieii; taka pro<.'esja

dopomagaaby wiernym dogorliwszego odbywania modów.
Ilu to niedowiark(nv ])r/.y|)atrujc si temu obrzdowi
szydz ze wszystkich nas/.ych uroczystoci a zatem swoje-

mi rozmowami i zachowaniem si dalekimi ^ od zbudowa-

nia siebie i innych.

Proboszcz Moj i)r'>y jaciel.i, znajduj si tacy, którzy,

gdy si ich do koci' )la w/ywa, utrzymuj, e kocioy
przez 'ludzi z])udowan(' > niep( trzebne. Powinnimy,nió-

wi oni, uwielbia Boga w wielkim kociele przyredy.

Kiedy znów rzeczywicie wychodzimy z kocioa, dla odda-

Ilia czci l^ogu nalenej i)od golem niebem, czyli, jak oni

mówi, w wielkim kociele przyrody, to znów przeciwnie

twierdz, e nieprzyzwoit jest rzecz, |)rzenosi uroczyst

cze Boga po za mury wityni i obawiaj si, aby wiara

pod goym nieiem na iiiel)ez])ieczei'istwo nie bya narao-

n. Podczas gdy ci ludzie nie odznaczaj si adn gorli-

woci, a)y sowem i czynem ochroni koci() od zniewag,

jakie mu l>ez)ono gotuje; na raz jeden zmieniaj swo-

j rol w troskliwo, aby mu jaka pizykro nie zostaa

wyrzdzona, kiedy o to idzie, aby w wyznaniu czci Boej
pod goem nie^eni danin Mu zoy. 8trze si Tomaszu,

by post])owaniein swoim do liczby tej nie nalea. W rze-

czy samej, nie ulega wti)liwoci, e moemy odbywa pro-

cesje wewntrz kocioa: ale wanie sami niewierni znie-

walaj nas, abymy je za kocioem odbywali, al^owiem,

jak to ju i)owiedziaem, ten orszak uroczysty, jaki tworzy-
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my okoo Najwitszego Sakramentu wywiera znakomity

wpyw na niedowiarstwo, pokazujc mu, e si nie wsty-

dzimy wyzna publicznie i uroczycie naszej wiary. Oka-

zujc si dziemi Kocioa katolickiego, wewntrz wity-
ni, czynimy to w obliczu tych tylko, którzy do niej ucz-

szczaj i podzielaj nasze przekonanie: w czem nie ma
adnej trudnoci: ale my powinnimy objawi wszystkim,

e gotowi jestemy wyznawa nasz wiar publicznie, wo-

bec tych nawet, którzy w ni nie wierz, lub bdne maj
o niej wyoljraenie; powinnimy okazywa, e nie obawia-

my si ich pomiewiska i wzgardy, ale e i owszem, gotowi

jestemy ponie dla mioci Jezusa Chrystusa wszelkiego

rodzaju zniewagi. Naladujc Apostoów i pierwszych

chrzecijan, powinnimy wyzna Jezusa Chrystusa przed

ludmi, nie dozwalajc si w bid wprow; dzi p)rzez ich

wzgard i przeciwiestwo, jeeli chcemy, aby Zbawiciel

w dniu ostatecznym nazwa nas swoimi uczniami.

Tomasz. Upewniam ksidza Proboszcza, e nie za-

braknie nam sposobnoci do objawienia naszej wiary. Na
ostatnim wieczorze syszelimy, e znak krzya w. by je-

dn z nich; pierwsi chrzecijanie wyznawali te sw wiar,

v:ho nie znali procesji.

Proboszcz Mylisz si Tomaszu; pierwsi chrzecija-

nie niezawodnie znali i)roce8je. którymi wiar sw objawia-

li i odbywali je daleko cilej i uroczyciej, anieli za dni

naszycli. Mógbym jeszcze w odleglejsz sign przeszo
i prz\ pomnie ci procesj yd(')w j)rzyjmujch Zbawiciela

<lo Jei'ozolimy w ni(idzi(d Palmow, rzucaj;p'ycli na dro-

g gazki i j)iewajcych hymn Hosanna. Ale zamierzy-

em tu mówi o pierwszych clirz* cijanach i niaii) na myli
one Hj)rowadzania mczenników do pogaiiskicli trybunaów
o przeprowadzaniu ich stamtd do wizienia, a z wizienia

na |>lac kani, gdzie z reki kata zyci(^ skoczyli. W onyci

to czasacli )yo a nadto wi(^Je spos<)l)noci pj*ze(i gapicym
Hi i Hzydzcym tum<Mii wiczenia si w wyznawaniu wiar>

.

Ale gdy wreszcie jioganie w inoi"d<>wann Hi ntiud/<ili, jjo-
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nit'wa z pon.iiaauieni in(»rdo\vanyc'li i liczba chrzecijan

si te pomnaaa: to te naleao inny sposób wyznawania
wiary obmyle; podobnie te i nowi chrzecijanie tak sa-

mo jak i dawniej do takiego jawnego wyznania s obo-

wizani. Bezwtpienia. znak krzya witego jest i dzi-

sin j objawem wiary chrzecijaskiej, ale jest on czynem

zwyczajnym, i odrónia po szczególe kadego nalecego
do Kocioa katolickiego: n\r moe wic suy za demon-

stracj zbiorow caego zgromadzenia wiernych.

Tomasz. Vo jest rzeczywicie prawd.
^roboszcz. Tajemnica Otarza. ]n'7.eciwnie. jest jak-

by ogniskiem caej wiary katolickii j. a nadto za\vi(M'a

w sobie nauk odróniaj a^c Koci()J, najwicej zbijan
i najczciej zaprzeczan przez wszystkit-li nieprzyjaci(')

rt-ligji. 1 dla tego to owo gro iiadne towarzyszenie Naj-

witszemu Sakramentowi jt^st waciwszem, ni cokolwiek

innego do uwic^lbienia tej tajemnicy i zawiadczenia, e
wiara uczestniczcych w tej procesji jest zgodn z wiar
caego Kocioa. Na t(^ te w^szystko w tej procesji Boe-

go Ciaa jest oblicz()n(\ Wówczas to budynek kocioa
przestaje by kocioem, a caa ziemia w koció si zamie-

nia. Wtedy to otwieraj si liramy i wychodzi przez nie

Bog pokoju, otoczony mnóstwem wiernych piewajcycli

pienia radoci. Orog któr przechodzi tak, jak niegdy
w Jerozolimie, zarzucaj kwiatami i gazkami. Utajony

za Bóg w Najwitszym Sakramencie wszdzie udziela

bogosawiestwa, a mianowicie przy otarzach, w tym ce-

lu [)rzystrojonyci, lud za |)rzejty wdzicznoci, wsz-
dzie towarzyszy i objawia sw wiar w obec caego wiata.

Krzy wity i)rzewodniczy temu [)Ocliodowi, ten znak,

kt(')rym powinnimy sie szczyci stosownie do uwagi wi-
tego Pawa: .,A ja ni(^ daj Boe, abym si chlubi mia,

jedno w krzyu Pana naszego Jezusa Chrystusa;" (Gal,

VL 14:) widzicie tu sztandary, które do was swoim jzy-

kiem przemawiaj: przypatrzcie si krzyowi, który wiat
i szatana zwyciy; z tego to drzewa witego Zbawiciel
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pokona mier i piekle: \vilezc'.e i wy sudzy Cirystu-

sowi, a odniesiecie zwycistwo. 'L^ wszystkici stron sy-

sze si daj pienia radosne; wity, wity, wity, ja-

kie duciy bogosawione u stóp tronu Przedwiecznego wy-

piewuj. wiece zapalone oznaczaj Jezusa Clirystusa, to

wiato prawdziwe, które wiat cay owieca, obecne tu

rzeczywicie pod przymiotami cileV)a; wyraaj one jeszcze

nasz wiar i mio do tej witej tajemnicy tak, jal^ l^a-

dzido wznoszce si ku niebu jest obrazem wzniosej na-

szej pobonoci. Lecz im wiksza jest nasza gorliwo, tem

lepiej poznajemy nasz nieudolno w uwielbieiiiu Boga
i staramy si temu zaradzi, o ile mono nasza dozwala.

Ale znajduje si jeszcze i drugi Koció], który zowie si
tryumfujcym: do niego weszo wiele sióstr i braci naszych

w Chrystusie, yjc pobonie na ziemi; pragniemy wic
zaprosi tych szczliwych co nas poprzedzili w niebie wie-

czystem, daleko godniejszych od nas nieba mieszkaców,
jak niemniej anioów otaczajcych tron Boga eucharystycz-

nego, aby si poczyli z nami i wsparli swymi hodami i

uwielbieniem, nasz nieudolno. Pragniemy równie, jak

oni pozna, kocha i chwali Odkupiciela naszego, i dla

tego nosimy ich obrazy w naszym szeregu. Dopeniajc
tego obrzdu, wyznajemy te samem jeszcze innym artyku
wiary katolickiej, to jest, e zachodzi trway i cisy zwi-
zek ])omidzy walczcymi na ziemi a sprawiedliwymi cie-

szcymi si pehiem i cakowitem posiadaniem Boga. Na-
reszcie dla zii|)(^lii('g() wyznania v\iary katolickiej j)iewa-

j pocztki cztenH'li Kwaiigielji przy tylu oltar/acli. Tym
to si)osohem nietylko wyraamy nasze ])rzywizanie do so-
wa Ho<'go, ale nadto wyznajemy nasz wi;ir w oT)ecno
Jezusa (Jirystusa w Najwitszym Sakramencie, kt(')ra

si na tych boskicli opiera wyrokach. Ozytanie to zawie-
ra jeszcze ogoszenie, woF)ec ni(^)a i ziemi wyroku |)()t])i(v

Ilia zwycionego szatana, a zarazem yw(^ pragnienie, al)y

nauka F)Oska bya caeniu wialii goszon'.)

M Zwyczaje. ^N NonnatKl ji i okolicach riiiy/a, /uiiwiiyliiiiy

zwyczaj rozrzcwniajufy. Matlci pizypiouadziij swoje (lzi(!ciny na
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Tomasz. Przekonaem si teraz, e procesja Boego
Ciaa jest po mcczestwacli pierwszyeli chrzecijan, co w-

trat ycia dawali wiadectwo swej wiary, naj pikniejszym

i najnroczystszym ohiawem wiary katolickiej.

Szymon. Przez rozwizanie zarzutów i wtpliwoci
Tomasza, ksidz Proboszcz wytlómaczy nam wiele poy-

tecznych rzeczy, z czego wszyscy jestemy wielce zadowoleni.

Proboszcz. Procesje równie jak i inne praktyki Ko-
cioa katolickiego oka si wyszymi nad wszelkie zar/.u-

ty. skoro je tylko z spokojnym nmysem i dalecy od wszel-

kicli pr/esdow, to jest, w takim duchu, w jakim je Ko-

ció rzeczywicie ustanowi, rozwaa bdziemy. Nie za-

przeczam, e |X)stpowanie niektórych chrzecijan przywio-

do wi(Mn, do zego ich rozumienia i uprzedze. Kiedy bo-

wiem katolicy nie chc nalee do orszaku Najwitsze-
go Sakramentu, Ju to przez oiojtno, ju te przez

wzgld ludzki; kiedy w wrelu okolicach ulice napenione
s widzami, a liczba prawych czcicieli, biorcyci udzia

miejsce jx)eluKlu z Najw. Sakramentem, a l)iskup liih kapan nio-

sj^cy Najwitszy Sal^ianicnt zatrzymuje siy i spodem ^h)nstranc]i

(lotyl^a !j,ló\\ dzieci. })r()szc Hoi^a aby im uyczy siy do wzrostu,

C/horzy take nadstawiaj swe })lade czoa Bo^u, co uzdi*awia. Prze-

stania i ztj]d staj}] siy )ardzo czyste, ale nie szkodzjj )vnajminej pi*.*-

knoci tetrc) oI)rzydu, przypondnaj i owszem wkadanie n^k Patia

Jezusa i .Icoo Apostoów o-dy cliodzii po Judei pocieszajjic i czy-

ni :]c do^rze. a iijidto przyponnnajjj te sowa: ..Dozwólcie z)liy('^

siy dzieciom do mine." ( Wtf/sr/i.)

W An^-ers pi'oces)a Ho(^<»<) Ciaa nazwana /, AV/r/v ocprawia-

a sic w u)i('o;vin wiclcii z wieilca okazaoci. Bvla ona tam zaiiro-

wadzofM. mówi (inilois. od roku 1401). a zatym dawno przed oi|-o-

szcnicm bulli dana XXII. dla powetowania zniewat^i Jezusa Chry-

stusa przez l)^*<ly kacerskie Heren<;arjusza ai*chidjakona te^ó mia-

sta, który zap!*zecza rzeczywistej o)ecnoci Ho^a w Najwitszym

Sakramencie. Odprawiano stacje do miejsca, »^dzie tene wygasza

swoje kacer>tw(). a jeden z kapanów przemawia do wiernych o za-

p V, 'c/.anyni do<;macie.
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w procesji jest nader szczup: wyzna potrzeba, e tym
gorszcym sposobem zachcamy innych do naladowania-

a nieprzyjaciele wiary katolickiej ciesz si. e mog od-

grzeba za kad ra, ulubiony swój zarzut, i tu bynaj-

mniej nie idzie o to, aby uczci Zbawiciela, ale raczej o

widowisko, na które patrzy si z ciekawoci i wraca do

domu. Nie, pochód ten nie jest bynajmniej zabawk dzie-

cinn, a lubo dzieci tak tkliwie przez Zbawiciela kochane,

nie s z niego wyczone S) ale dorosym najwicej na tym
zaley, aeby to wyznanie wiary publicznie spenili. Sta-

rajmy si przeto tak postpowa, aebymy w dniu osta-

tecznego sdu nie zasugiwali na pogrók Zbawiciela:

,,Kto si mnie zaprze przed ludmi, tego si i ja zapr przed

Ojcem moim, który jest w niebiesiech,"

Szymon. Zaiste. Ten który si wstydzi okaza zwo-

lennikiem Jezusa Chrystusa, jakim si stal przez ask
Chrztu witego, dopuszcza si ohydnej niewdzicznoci.

Proboszcz. Tak jest, zapiera si on Jezusa Chry-

stusa, który wanie powinien si by wstydzi i pogardzi

grzesznikami. A On zamiast, jak na to zasuylimy, po-

gardza nami, dwiga krzy dla naszego zbawienia na gó-

r Golgota i podda si wszelkiego rodzaju pomiewiskom,
riaigraWaniom i mczarni. Lecz najsmutniejsz jest rzecz,

a czego dawniej niebyo, e stracilimy wielk cz owych
piknych i wzniosych uczu, jakie niegdy oywiay ojców

naszych.

W r. 1530, monarchowie i inne dostojne osoby cesar-

stwa niemieckiego zgromadziy si na sejm do Augsbnrga;

w tym czasie przypadaa uroczysto Boego Ciaa. Pro-

testantyzm liczy ju wielu zwolenników w tym miecie,

^) Chopcy licznio posui^ujj^cy podczfts tej procesji i dziewcztka

r7A\(Hi]iy:f kwiatki, bardzo piyknio i izcwnic j)rzyponnnaji^i nam aj^o-

(Inc uponmionir Z)awicioIa i przydano uczniom oddalajcym dziatki

od Nio^o: ,,Za!ji(H'liajcio dziatek, a nic za)raniajci(' im przychodzie^ <lo

mnie, albowiem takowych je.st Króh'stwo nie)ieskie." MiiiJt.KIKtl.
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znajdowao si tam wielu ksit protestanckich, którzy nie

chcieli nalee do tej uroczystoci; pomimo to monarchowie

katoliccy nie zrazili si tym ich uporem, ale owszem, z ca-

ym przepychem towarzyszyli uroczej tej procesji. Kardy-

na Albert brandenburski Arcybiskup i Elektor mogun-
cki niós Przenajwitszy Sakrament; ksita duchowni

i wieccy poprzedzali go i nieli baldachim. Cesarz Karol

V-ty z odkryt gow, z pochodni w rku, szed przy Naj-

witszym Sakramencie, a przed nim Arcybiskupi i bi-

skupi i obecni na tym sejmie ^)

') Szkice historyczne. Król Czeski Wacaw hyl lak gon}c:j

mi()ci{| przejty dla rieziisa Chrystusa, o niotylko j^ i zl)iera psze-

nico wasnymi rykami. zl)ioral zanSwno wiim(» ori-ona, majce suy'^

jedne do opatlvów a dru*^ie do wina mszalnetro. ale nadto zwyk l)y

oo noc wstawar dla nawiedzenia Naj.^w. Sakramentu. Czytamy w je-

go ywocie, e udawszy si raz do kocioa o pónocy, w czasie nie-

nym w towarzystwie jednego ze swyci paziów^ gdy ten uala siy na

mr(')z. wiyly kiól })oradzi mu. al>v wstpowa w jego lady, któi*e

nni nieg wzkazy wa. T^iz usucha i czu dol)roczynne ciepo, wst-

pujce we wszystkie jego czonki. {w. Ligiori.)

Teodozjusz drugi ksi Brianson mia ^.wyczaj natychmiast po

usyszeniu dzwonka oznajmujoego, (^ kapan idzie ze w. Wiaty-

kiem do chorego, wstawa i udawa si, nawet wród ciemnej nocy.

7. latarnia lu) gorejca wieca. al)v towarzyszy Panu Jezusowi a
do domu chorego. ,,Tó wród nocy. mawia, kiedy poddani strudze-

ni uywaj miego spoczynku, ksi })owinien odprowadza Zha-

wiciela.'' (Lohne, BihI. f. /.s/r. 7Ó0.)

Kudolf z Ilal)s)urga, wracajc z polowania, spotka kapana nio-

s}cego w. Wiatyk do chorego; Rudolf jadcy konno rzek sam so-

lnie: ,,Nie godzi si mnie konno jedzi, kiedy Króla nieba i ziemi

pieszo nios:" ofiarowa wic swego konia kapanowi, potrzyma

strzemi, wzi wiato które akolita niós i odprowadzi swego Zba-

wiciela a do mieszkania chorego. Pozostawa u drzwi chaty klczc

na ziemi i towarzyszy znów kapanowi a do kocioa. Odchodzce-
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Szymon. Dzi moeby si wstydzono oddawa Bogu
hodu w tak budujcy sposób, jak je oddawano w owym
czasie.

mu kapanowi Rudolf darowakonia muwic: ,,Nie jestem godzien go

dosi^, skoro mój Pan, Jezus Chrystus, na nim spoczywa." Hrabia

przeto dalsz drog pieszo odbywa, a gdy stan na miejscu, pobo-

na zakonnica proroczym duchem powitaa go nastpn}' mi sow}^: ,, Po-

sug, któr Zbawicielowi twemu i Jego kapanowi dopiero co oka-

za. Bóg szczodrze wynagrodzi tobie. Aby si za przekona o

prawdzie sów moich pamitaj na liczb dziewi-''^ Nie bez cieka-

woci nienagannej, oczekiwa, dziewitego dnia, tygodnia, imiesica,

ale si nic wanego nie zdarzA^o i Rudolf prawie cakiem zapomnia

ju o przepowiedni; gdy dzieioitego roku (dnia 30 wrzenia 1274 r.)

przez zebranych we Frankfurcie Elektorów, cesarzem zosta wybra

nym. Od niego pochodzi linia cesarzów Austrjackich, a naboe-
stwo do Przenajwitszego Sakramentu Otarza jest w tym rodzie

szczególn cnot familijn.

Podobny wypadek opowiadaj o Karolu Il-gim, królu hiszpa-

skim i o Ferdynandzie cesarzu Austrjackim. Ten ostatni gd}^ dopie-

ro by królem czeskim idc pewnego dnia za Najw. Sakramentem

a do oa chorego pocieszy go mówic: ,,Nabierz odwagi przyjacie-

lu, dzi ci odwiedzili dwaj królowie: Jezus Król nad królami i Fer-

dynand król czeski."

Robert, król francuski, gdziekolwiek si udawa, kaza przygoto-

wa^ powóz mieszczcy w solnie namiot ku subie boej, w którym

skaniano Najw. Sakrament, aeby w podróy móg dawac'^ Bogu do-

w(><iy swej czci i uszanowania.

wity Ludwik godny nastpca tronu i pobonoci owego dobre-

go króla, miewa zawsze z s(>l) Najw. Eucharystj w swoicli za-

morskich wyprawach. {De gentU Lii(L)

Pius IX papie, uciekajc z Rzymu do (laety rzek do swoich,

z obawy drcych towarzyszy: , .Odwagi! moje dzieci, mam przy so-

bie Najw. Sakrament w t(»m samem naczyniu, w kt<')rem go nosi

Pius VI, gdy by wyrwanym ze swojej owczarni i wleczonym do

Francji; .Jezus Chrystus jest tu przy nas. On bdzie^ nisz tarcz
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Proboszcz. Dziki Bogu, ten pikny zwyczaj jeszcze

zupenie nie zagin; wiksza cz dworów panujcych
katolickicli znajduje si na tej wielkiej uroczystoci, i od-

i naszjj o])ron{|.-' — Naczynie to. w którcni Ojciec wi^>ty przecho-

wywa Najwi^'tsz}j Hostjc przysa imi. na pary dni wprzóil l)islvup

Walencji. (Cirittif cattolica. Li jutf de Verone.)

M Cud Wolseski. [Mirucie dc Vo1cene.) W roku 1264. pewien

kapan odprawiajj^icy Mszy w. w kociele witej Krystyny w \\\A-

senie. maym miasteczku Toskanji, po wyrzeczeniu sów konsekracji,

powziji wtpliwoe o przeistoczeniu cileha w Ciao, a wina w Krew

Jezusa Chrystasa, poniewa po konsekracji na witej Hostji nie

znar )yo adnej przemiany. Podol)ao si Hot^u. w teje cliwili u-

stalir jet^^o wiar i zwolni c^o od wszelkiej chwiejnoci: dozwoli

przeto, e z Ilostji. jaks] w rku trz\ nia krew spyna. Zdumio-

ny takim wypadkiem i)ostanowi go ukryc^ i nikomu nie o)jawiar. ale

napróno: pyn wity zlewa si tak obficie, e nie tylko zakrwawi

korpora, ale przesijjk a do oljrusów. którymi wedug przepisów

okrywano otarz i dosta si do marmuru, na którym dotj^d jeszcze

dostrzegaj si lady.

Lud na mszy obecny rozgosi cud; CUe miasto si zbiego, a

niezliczone mnóstwo osób obojga pci i wieku stali si tego cudu

wiadkami. Papie Ur)an IV-ty prze)ywa naówczas ze swoim

dworem w ()rvito, miejscowoci przyjemnej i zabezpieczonej od

na})adów. I^)W()dem za tego schronienia byy zamieszki trwajce

w Rzymie, wród których nie y )ezpieczny o swoje ycie. On to

kaza )iskupowi Wolseiiskiemu, at)y mu przywióz ten korpora;

)iskup speniajc rozkaz przy>y w wielkim otoczeniu osól) duchow-

nych i wieckich ; umieszczono go w kociele w Orvito. Papie spraw-

dzi przez zwyczajnych wiadków rzeczywisto'^ dokonanego cudu.

W 25 lat póniej w r. 1290, mieszkacy, dla uczczenia tak zna-

komitej relikwji, powzili postanowienie z)udowania kocioa kate-

dralnego, gdzie)v lud czynic zadosye swej pobonoci móg \\qzc\6

t relikwj. Papie Mikoaj IV, kardynaowie w. Kollegium, cay

dwór papieski, biskupi, opaci, tum pielgrzymów, szlachta, senat i

cae mia.sto )yli obecnymi tej ceremonji. Po modlitwach zwyczajnie
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daj cze tej najwitszej tajemnicy, jak nam wiara na-

sza przedstawia.

Ale wspomn tu jeszcze o niektórych praktykach

Kocioa dla podniesienia waszej pobonoci ku Najwit-

iiywanych w takich wypadkach. Ojciec wity pooy pierwszy

kamie, a praaci, kady swój pomiecili. Budynek ten zwolna si

wznosi i doszed do tego. e si licz}' do najwspanialszych kocioów

na wiecie. Przeniesiono tam wity korpora i pomieszczono w wiel-

kim, na ten cel zbudowanym otarzu, gdzie mu do dzi dnia czed

oddaj. (Bertholet, Hist. de Tinstit. de la Fete-Dieu.)

Cud w Faverney. Roku 1608 w czasie, kiedy koció jcza pod

witokradzkimi zamachami kalwinistów, przeciwko Najw. Sa-

kramentowi, podobao si miosierdziu Boemu utwierdzi^ t wiel-

k tajemnic najznamienitszym cudem. Z okazji pewnych odpustów,

udzielanych przez Ojca witego, zakonnicy benedyktyscy mia-

steczka Faverney w dyecezji Besancon mieli zwyczaj w wigilj

Zielonych witek, przypadajcych w owym roku dnia 25 maja

przyozdabia^^ w swoim kociele kaplice obrusami i innymi materja-

mi; po nad otarzem teje kaplicy wznosio si tabernakulum, na

którym w Monstrancji srebrnej zna jdoway si dwie konsekrowane

Hostje. W dniu tym 25 maja Najwitszy Sakrament by wysta-

wionym: przy nadejciu nocy i rozejciu si ludu, zamknito drzwi

kocioa. Na otarzu w kaplicy pozostay dwie gorejce wiece,

'/. których, jak si domyli wano, spadajce iskry, zapuciy ogie

w przyborach.

Wiiete dym gsty wszdzie si rozszed, wszystkie prawic przy-

r)zdobienia kaplicy: obrusy, stopnie, tabernakulum, ulegy })()aro-

wi, fK)Z()stay tylko popioy i arzce si gownie. Lecz któ wy-

razi(1 zdoa zdumienie zakonników, \r^(\y ci nazajutrz przy)yli do ko-

cioa? Przejci trwog podnieli oczy w gór, alici po nad onym
stosem gorejcyci popioów spostrzegaj Monstrancj wzniesion

cudownie (l>f;z adnej podstawy) wA?ó(l koAcioa.

W teje chwili rozciodzi si rozgos c^uhi: mnóstwo Indu z Fa-

verney i z ssi<'(inic) okohc si zbiego, tum wzrasta niezmiernie;
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yzemii Sakramentowi. Powiedziaem ju, e uroczysto
Boego Ciaa odznacza si nadewszystko swoj okazaoci;
ale nie ma nic wzniolejszego i godniejszego uwielbienia

nad pikne pienia piewane podczas Mszy witej i reszty

naboestwa w tym dniu i w cigu caej oktaw\v, a

które w jzyku liturgicznym aciskim zaczynaj si od

tych sów: Pange lingua — Lauda Sion — Sacris solemniis

(które na jzyk polski s przeoone: Saw jzyku — Chwal
Syonie — Chwalmy ten nieskoczony i t. p.) Wspomn
tu nieco o ich pocztku.

Kiedy papie Urban IV, ustanowi obchód uroczysto-

ci Hoego Ciaa, chcia zarazem, aby w tym celu uoone
byo maestwo przez ludzi najuczeszych i najpoboniej-

szych. Znajdoway si przy nim dwa najznakomitsze ów-

czesne geniusze: wity Tomasz i wity Bonawentura; tym
przeto papie oznajmia swój zamiar i kae, aby kady

Monstrancja, w której si nnieszcz}] dwio Hostjc utrzymuje si

wzniesiona w powietrzu. We wtorek, trzeciego dnia Zielonych

witek, kilku proboszczów przybyo ze swymi parafjananii dla

odprawienia mszy witej w tyme kociele. W chwili. <,''dy Najw.

Ofiara speni(^ si miaa, palce si wiece przed Najw. Sakramen-

tem na raz jeden gasn. Zapalaj je, one gasn: zapalaj je powtór-

nie, jeszcze gasn, atak do trzeciego razu. Ten wypadek ostrzega

ol)ecnych do zwrócenia swych oczów na Monstrancj by wszyscy

widzieli to, co ma nastpir. Po pierwszem podniesieniu w chwili

gdy kapan najw. Ilostj na otarzu skada. Monstrancja, która

dotd od trzydziestu trzech godzin pozostawaa niejako w powietrzu

wzniesiona, znia si nieznacznie i stawa na korporale po boku kie-

licha.

W badaniu prawnem jakie Mgr. de Rye, ówczesny arcybiskup

Besanconu w tym przedmiocie zarzdzi, ode)ra zeznania przeszo

pidziesiciu osób / pomidzy najznakomitszych, co l)yli Awiadkami

tego cudownego wypadku. Miasto Faverney obchodzi corocznie

pamitk tego cudu przez uroczystj) procesj odprawian nazajutrz

po uroczystoci Zielonych witek.
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z nich z osobna uoy naboest^wt) na t wielk uroczysto-

sto. Napróno wymawiali si od tego obowizku pokor-

ni sudzy Boga; wyznaczono wreszcie czas, w którym mie-

li odda pod rozbiór swoje prace. W dniu oznaczonym

Tomasz i Bonawentura stanli przed Urbanem IV peni
skromnoci i nieufania sobie. Zacznij bracie Tomaszu,

rzek papie. wity zakonnik odczyta najprzód anty-

fony rónych czci naboestwa, lekcje i responsorja wy-

brane z Pisma witego i przedziwnie zastosowane. Ur-

ban zachowa milczenie; wity Bonawentura nie móg si
powstrzyma od poruszenia zdradzajcego wzniose uzna-

nie. Tomasz odczyta nastpnie hymny i pienia, o któ-

rych wspomniaem. Wtedy potoki ez popyny z oczów

witego Bonawentury, syszano szelest targania papieru

pod sukni i widzano strzpki upadajce na podog. To-

masz skoczy na odczytaniu pienia: Pange lingua, któ-

rego czwarta i pita strofa streszcza Najwitszy Sakra-

ment Eucharystji. Przesta czyta, a suchajc go jeszcze,

papie odezwa si nastx)nie: Ty teraz bracie Bonawen-
turo odczytaj. Ale ten zakonnik upad do nóg papiea
i zawoa: Najwitszy Ojcze! kiedy suchaem mówi-
cego brata Tomasza zdawao mi si, e sysz Ducha
witego: On sam tylko móg natchn tak pikne myli
zdawao mi si, e witokradztwo popeni gdy stawi mo-

je ndzne dzieo obok piknoci tak przedziwnej. Oto jest

Najwitszy Ojcze, co z niego pozostao i wtedy zakonnik

ukaza ijapieowi strzpki i)apieru, które posadzk okry-

way. Papie podziwia skromno Bonawentury jak nie-

mniej geniusz Tomasza z Akwinu, a jego pienia do dzi
dnia uwietniaj uroczysto Boego ('iaa. ')

Niemao j)rzyczynio si do })od niesienia tej uroczysto-

ci nad wszystkie inne, wystawienie Najw. Sakramentu

') Po napisaniu t4'^o Oniciurn .'wi^^ty Tomasz niodlyc siy przód

ukrzyowanym Z})awiciolcm usysza ^os .Icj^o: Bono Thoma scrip-

sisti de mc. Dobrze Tomaszu ruipisacJ^ o mnie.
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przez ca oktaw. Koció przez to chce da sposobno*
wiernym oddawania czci Jezusowi Chrystusowi w tej ta-

jemnicy mioci, do czego ustawicznie zaclica. ') W eza-

M Pocztek naboestwa czterdziesto-j^odzinnejco. — Czter-

dziesto-godzinne naboestwo w Rzymie. Nieustanna adoracja.

Uroczystych 40-sto o^odzinnyci naboestw autorem by ojciec

Józef, kapucyn w Medjolanie. który je zaprowadzi na uczczenie

paini(^'ci czterdziestu ood/in. w ciu^u którycli Ciao Z)awiciela spo-

czywao w i»io)ie: jednak nie odbywao si ono jeszcze z wystawie-

niem Najw. Sakramentu.

Wystawienie Najw. Sakramentu przez godzin 40. a gównie

podczas ostatków zaprowadzi ])ol)ony ojciec zgromadzenia Jezuso-

wego Oiiyier ]\hinaree. któiy je })o raz pierwszy urzdzi w zna-

nym miecie Loretto. I*rzy)va tiim trupa komedjantów, którzy o-

gosili widowiska gorszce na czas ostatlvów. M ten wit()l)liwy

napróno dokada starania. a)V zapoledz tym widowiskom. A-

e)v wic sparaliowa skutek ty cli przedstawie przez inne przed

stawienie, zdolne do wzniesienia duszy i serca ludu. i)rzyozd()bi, za

pozwoleniem bisku])a. koció zgromadzenia najuroczyciej i owie-

ci tysicem wiec wielki otarz, wystawi Najw. Sakrament przez

godzin 40, urzdzi piewy, czytania pobone, kazania po dwa dzien-

nie, zachcajc lud do spowiedzi i komunji. Takie widowisko spo-

dobao si wicej neszkacom Lorettu, anieli bezecestwa kome-

djantów: cae miasto pieszyo do kocioa, a korzyci z tej praktyki

wynikajce i).\ y Itardzo znakomite. Z Loretto naboestwo to roz-

kizewio si bardzo pi'(lko po caym wiecie katolickim, a aski du

chow lic, udzi<'lone przez Piusa V-go ))apiea uwiciy je i ustidiy

uazawsze. Winnimy w nicli l)rac wszelki moliwy udzia, a jednak

ile to razy ).vwa, e Zbawiciel zostawa tam osamotniony nie ma-

jc ani jednego czciciela. Ihi to chrzecijanom mógby on powtó-

rzy to, co mówi uczniom swoim w ogrodzie Oliwnym: ,,Nie mo-

glicie jednej godziny czuwa ze mn? Czuwajcie a módlcie si."

(}f'ih. XX V/, 't^K .'l' Nie moglibymy mie upodobania w cz-

stem odwiedzaniu wystawionego Najw. Sakramentu, jak to czyni

bogosawiony Benedykt Józef La)re, którego zazwyczaj w Rzymie
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sie mszy uroczystej udziela si bogosawiestwo Najwi-
tszym Sakramentem, nietyll^o na pocztku i przy kocu,

nazywano biedny czterdziesto-godzinniarz, poniewa prawie cigle

si znajdowa na adoracji Najw. Sakramentu W3^stawionego ku u-

czczeniu. które jest nieustannym w stolic}^ chrzecijastwa, to

jest. i si odbywa codziennie przez cay rok kolejno w licznych ko-

cioach wiecznego miasta. •

To naboestwo mówi Gaume (Trois Rom t. III, str. 122,) po-

chodzi z czasu, w którym protestantyzm zwycizko zaprzecza! obec-

noci S^vitego nad witymi w przybytkach tej ziemi, puszcza

z dymem koció}^ rozprasza na wiatr szcztki mczenników, a je-

go kapanów mordowa. W pierwsz3^m dniu roku kocielnego,

czyli w pierwsz niedziel Adwentu, po Mszy pontyfikalnej odpra-

wianej w kaplicy Sykstyskiej. Ojciec wity W3\stawia Najw. Sa-

krament w kaplicy Pauliskiej, gdzie zostaje w otoczeniu liczn3^ch

wiernych wystawiony a do Wtorku rano. Ztd przenosi si do ko-

cioa witego Jana Lateraneskiego pot>^m do innych patryarchal-

nych kocioów, a nastpnie jeszcze do innych doznajcych tego za-

szczytu, a wskazanych przez kardynaa wikarjusza. Przebiegszy

cay ojszar miasta i speniwszy swój doroczny pochód wraca do pun-

ktu, z którego rozpocz pielgrzymk. Najwitszy Sakrament po-

zostaje wystawiony w kadym kociele przez godzin czterdzieci

(bez przerwy.) Z rana odprawia si uroczysta Msza, po której nast-

puj liczne Msze czytane; okoo poudnia odprawia si luoczysta

procesja wewntrz kocioa pr^y piewie litanji o wszystkich wi-
tych, wzywajca niejako wszystkich mieszkaców nieba, aby przez

swoje uczczenie uzupt^niali pokorne )agania ziemian. Trzeciego

dnia ponawia si to samo na)oestwo i równie uczczenia; u(lzi(»la

si l>ene(lykcja: a w teje samej chwili, któiej Zbawiciel wstpuje (U)

tabernakulum gosy dzwonów oznajmiaj Z(hihi uiieszkajcynj, e
Tene objawi si na otaizu innego kocioa. Dziki ogoszeniom

w dzienniku I>'Hiii<) limiKind, czcieieh nigdy nie braknie; kady na-

przó<i wie, w kU')rym kociele to iud)oestwo mu sie rozpoczyna^ i

koczy^. Takiemu oznajmieniu ])izychodzi w pomoc pamie wier-

nych, odgos dzwonów, )ogat(' obrazy, zdobice bramy kocioa;
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ale nadto przed ewaiigelj. co nam zachwycajco przyi)o-

mina, e Bóg wszelkiego bogosawiestw a wporód nas

wszystko lo ()sti"ze*:5i i zwal)ia wiiM-iiydi do stóp otarza. ^^' ciiu

cae^'() dnia lud innioj lid) wiycoj liczny, towarzyszy ludzkiemu Po-

rednikowi. Ale. czy za nadejciem wieczora potrzeba niezbdnego

spoczynku nie opusto.szy kocioa? mona oto byc^ spokojnym. Wiel-

kie Stowarzyszenie czci Najwitszego Sakramentu bdzie umiao

w imieniu caego miasta temu zapobiedz. Zoone z osób jakie tylko

l)yr mog najzuakoniilszych pod NNzldcm p()l)oi.oci z poród (\v-

chowieilstwa, praa w, czonków witego kolegjum, szlachty i ludu,

liczy swoich cz()!dvów we wszystkicli cyrkuach miasta. Pewna

liczl)a jest podzielon na kadencje do czuwania podczas nocy przed

Najwitszym Sakramentem. Okoo godziny dziewitej wieczorem,

powóz do tego celu przeznaczony, przybywa z zaproszeniem czcicieli

do ich domu na nocn adoracj. Je.st ich co najmniej po czterech nie

liczc w to kapana i kleryka. AQ<)racja trwa godzin cztery, po

upywie których zastpieni )ywaj przez nowo przybyych wspó-

braci. Maa ksieczka zawiera rozmylanie, modlitwy i pieni, któ-

re su do tego uytku.

Ki(^<ly kapan czuwa nad tym. al)y si wszystko odprawiao we-

dug Ustaw przepisanych pi*zez Konstytucj Apostolsk, kleryk

dzwoni co godzina dla zwrócenia uwagi wiernych, gdziekolwiek)y

si znajdawali. aby swój hod zoyli Panu Jezusowi. Takie, co

godzina, dniem i noc powtarzane sygnowanie, wzbudza w duszy

pobonej wyraenie, którego doniosoci opisa nie mona. Sercu

nawet najwicej roztargnionemu nie zawsze si uda to uczucie przy-

tumi: mnogie serdeczne westchnienia, nie zostawiaj pod tym

wzgldem adnego powtpiewania. Dodabym, e czciciele maj
zwyczaj zachcania si do modlitwy na korzy osó), które ich ob-

chodz: mógbym tu przytoczy'^ jednego, który czsto wyzyskiwa

adoracje i Komun je swoich wspóbraci, by zjedna nawrócenie zna-

komitego grzesznika. Doliry skutek przewyszy jego oczekiwanie.

Adoracja nieustanna i zakony ustanowione ku czci Najwi-
tszcjo Sakramentu. Adoracja nieustanna zaoon zostaia i zboga-

con odpustami dla zachcenia wiernych celem powetowania obraz
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zamieszkuje; my za wyraamy ufno i pragnienie, aby

nas to bogosawiestwo 1) wzmocnio do pilnego sucha-

nia i spenienia sowa boego. Pomimo to, nie moemy
poprzesta na jednym dniu i tygodniu, wycznie prze-

znaczonym na uczczenie boskiej Euciarystji; trwa wicr

w wielu kocioach, dawny zwyczaj, i katolicy przezna-

czaj wszystkie czwartki doro( zne na pamitk i zawdzi-

czenie ustanowienia podczas ostatniej wieczerzy Najwi-'

i zniewag speinianych wzgldem Najwitszego Sakramentu. W dye-

cezjach. gdzie ] zaprowadzono, nie ma godziny, a nawet i chwili,

w którejby nie oddawano czci Najwitszemu Sakramentowi, w któ-

rejkolwiek okolicy nalecej do juryzdykcji biskupiej. W t^^me

samym celu, wiele zakonów zaprow^adzio to naboestwo w swoich

zgromadzeniach tak, jak si to praktykuje w zakonie Adoracji usta-

nowionym przez Antonin le Quieu zgromadzenia witego Domi-

nika w roku 1634. Zakonnice tego zgromadzenia zmieniaj si po

dwie dniem i noc, dla dopenienia tej adoracji. Zmieniaj si za co

dwie godziny i aeby zawsze mie na pamici cel tej fundacji, nosz
na piersi i na lewem ramieniu monstrancj W3^szyt zotem jedwa-

biem. To samo dzieje si u BenedyMynek Najw. Sahramentti Z2i-

loonych przez wit Matyld zgromadzenia Adoracji powstaego
wród rewolucji lutowej w Paryu, aby przez zjednoczenie tej pobo-
noci z Ofiar Eucharystyczn wedug serca Boego, zjedna Jego
miosierdzie nad ludem.

') Bojcosawiestwo najwitszego Sakramentu. Jeeli Bóg
bogosawi Obcdedoma i jego rodzin (//, Król. V/, lU) za prze-

ciowanic Arki przymierza obejmujcej tablice Prawa, to daleko

wiksze powinno byc bogosawiestwo Syna Boego^ rzeczywicie

obecnego w naszych kocioach. I)o)ry katolik przekonany o tej

prawdzie, wszystkiego dopeni, aby je otrzyma. ,,»Jest tu cIun ila

wietna, mówi protestant Jenisch, powiem nawet, e to chwila bo-

ska, w której kapan katolicki )og()sawi lud Ilostj zachowan

w mostrancji, albo, któr wystawia ku uczczeniu. W tym jednym

cza.sic katolik wznosi swe serce a do tronu Trójcy: stworzenie, od-

kupienie, powicenie, ycie wieczne, nadzieja i )()ja, wszystko

to przedsUiwia si j<'go duszy: j('go ciao i uinys nie s ju na zie-

mi, ale yj w Bogu, a Bóg w nich. Który z naszch predykan-

tów moe si poszczyci(^, e sprawi przez swoj nauk tak ywy
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tszego Sakramentu. Na uczczenie równie Jezusa Chry-

stusa obecnego pod witymi przymiotami, zaprowadzono

prawie wszdzie pozdrowienie albo uczczenie Najwitsze-
go Sakramentu przy pacierzach wieczornych: Niechaj

bdzie poch^^alony Przenajwitszy Sakrament i t.d.

Cz?js ju prawie nagli do rozejcia si, ale powiem
jes/.cze kilka sów w celu zachcenia was, moi przyjaciele,

do gorliwego uwielbiei ia Najw. Sakramentu: iilbowitm

im bardziej bdzi* cie przejci gorliwoci w^ uczczeniu Bo-

ga utajonego w witym przybytku, tym wicej paa b-
dziecie Jego mioci, tym chtniej i godniej bdziecie

przystpowali do \v. Komunji. Pragn, kochani jaia-

fiauie, abycie si starali wykonywa cnoty, jakie nam
Fm Jezus pozostawi w tym Sakramencie mioci. Wi-

dzicie, e On zdaje si by jakoby obnaony ze wszystkie-

go na iiaszycli otarzach, okryty postaci cileba, jjkby

ubraCm najlichszym i naji.dzniejszym: zamiujcie zat( m
ubóstwo, a jeeli Kóg powierzy wam majtek doczet-ny,

bdcie przynajnniiej ubogimi w duchu, a nie krpujcie

serc waszych mioci dóbr tego wiata. Zbawiciel nie

poczytuje sobie za ponienie, i mieszka w metalowym
przybytku, a my pragniemy wykwintnie mieszka, dobrze

y i ozdobnie si przyodziewa; [)Ogardzajmy tymi wszy-

stkimi pontami, wiodcymi nas do opuszczenia suby
Temu, który si w obie narodzi, a umar na krzyu.

Nauczmy si od Niego pokory, która zaley na zaparciu

si samego siebie, na poznaniu swojej ndzy, zawisoci i

na pogardzaniu samym sob: poniewa i Pan Jezus ukry

widok niowidzialncj^^^) Bo^^h, i e tak przedstjiwi czc^o oko nic wi-

dziao, ucho nie syszao, i co ni^dy nic wstjjpio w serce czowie-

ka? Znajdiij:^c siy pewncf^o razu na naboestwie w kociele

w. Szczepana i widzj^c katolików u|)a(lajj]cych na ziemie, upadem
i ja pospou z nimi wylewajc zy rozczulenia i szczcia.'' {Ucher

(rotti^^nnhrung. J^rrlin, JS.iO.) Inni. jak: ydowin Jan C'ol:en

obecnie Ojciec Auf^ustyn Najw. Sakramentu reguy Karmelitów,

podnieli si katolikami.
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swoje bóstwo pod lichymi postaciami clileba i wina, a tym
si jeszcze wicej poniy, nieli wówczas, gdy si mieci
w obie, na krzyu, w grobie, gdy wcliodzi do ndznej
cliaty chorego, a nawet do serca Judaszowego. Najgra-

wania i blunierstwa, na jakie si narazi, przewyborn
stanowi dla nas nauk cierpliwoci. Wreszcie, jake za-

dziwiajce jest posuszestwo Jego! Bo w rzeczy samej,

staje si posusznym zym i dobrym kapanom, ultga im

w kadym czasie, we dnie i w nocy, a ulega ccLoczo.

Zaledwie kapan wymówi sowa konsekracyjne, ju On
jest w jego objciach, jakby gotów by na jego skinienie.

Staje si posusznym na wszystko co z nim chc zrobi,

aeby by przechowywanym, poywanym, rozdawanym a

nawet zniewaanym i zbezcze^zczanym. Podlegajmy za-

tem, za Jego przykadem wszelkiej, bez wyjtku, zwie-

rzchnoci, w kadym czasie i miejscu. Jezus Chrystus

skrpowany w wizieniu, jionoszcy tysiczne obelgi od

k- cerzy i witokradzców, pot]^ia y{ ie zmysc^we, zaleca

umartwienie i zamiowanie cierpienia: pof^wicajc hi na
rh Aa swego przedwiecznego Ojca, uczy nas mioci Bo-

ga i spenienia jej wzgldem Wf^zystkich ludzi sprawiedli-

wych, równie jak i grzeszników, a ten Jego przykad na-

kazuje kocha bliniego, nawet i nieprzyjaciela. Rozwa-

ajmy zatem tak wielkie przykady, naladujmy je i)rzez

mi!<).- Tego, który nam je daje; niechaj serce nasze stanie

si ;
[)r)dobne gorejcemu, nieustannemu wiatu przed

Najw. Sakramentem, j)]'zez mio paajc i czujno
nieustann w })owKtrzymyw;iniu si od tego wszystkiego,

coby naH uczynio niegodnyini Boga, tak szczerze nas ko-

chajcego.') Niech bdzie jioch walony Jezus Chrystus,

— Na wieki wiek(')W. Amen.

'

) Forma staroytna tabernakulum i goda Najwitszejco

Sakramentu. Sposoh prz<'clu)wy\v}mia Njij.<^w. Saknimcntu w picr-

wszyci wickurli Ko^iiohi jest pcrn tiijcmnic. l*<)flwójiy typ )yj

dla tnhernakuów powszcclinip przyjrtyin, takimi >yy: 9/}i^(ij (ilho
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ROZ]MO\V.^ Viii.

wita Paskie mniej uroczyste.

Nowy rok, czyli obrzezanie Pana Jezusa. — Kolendy Nowe-

go roku. — wito Imienia Jezus. — Litania o najw. Imieniu Je-

zus. — Znalezienie i podwyszenie Krzya witego. — Miejsca

wite. — Przemienienie Paskie.

Pomidzy ostatni a chitiiejsz rozmow przypado
wito Przemienienia Paskiego, które si obchodzi szó-

Btego sierpnia. Poniewa takowe })rzypado w niedziel,

j)rzeto [)asterz m(')\vi o iiiem w swojein kazaniu. Wszyscy
zatem prosili go, aby na dzisiejszem zgromadzeniu obszer-

niej t uroczysto'' objani. Bardzo clitnie, odpowie-
dzia proboszcz; wanie w tym przedmiocie mówi posta-

nowiem. Opowiedziawszy wam bowiem gówniejsze uro-

czystoci roku kocielnego, nie wypada zapomnie o nie-

r()\hH'((. Tal^ernakulum wieowe zawieszano ponad otarzem;

przedziwne to t^odo mocy z wysoka, chleb mocnych jaki w sobie za-

wi(M*al(). Tal)ernaknlum <i^obicy byo take wieszane ponad ota-

rzem. Tym znakiem oznaczay si: niewinno, czysto, ai^^o-

dnor, wszystko, co tylko je.st najmiociwsze i najmilsze w chle)ie

anioów. Czasem jednoczono te dwa goda. Ponad wiezie \unie-

szczano got)ic z rozpostartymi skrz3'dami. 'IVg() rodzaju taber-

nikulum sprawi (csjuz Konstanty dla kocioa w. Piotra w ^zy-

mie: byo ono zlotc. zbogacone drogimi kamieniami (Anant. Hihl.

hi Sf/rtsfnf). W(Miancjusz chwali biskupa z l^ourges. i poszed za

tym zwyczajem. Póniej przechowywano Najw. Sakrament w szaf-

ce )()g?ito ozdobionej zw jinej Hieoticos, jako za naszych czasów wi-

dzimy go w wielu staroytnych kocioach, znajdujce si zazwyczaj

po stronie Kwangiciji.

(ioda. czyli end)leMiata. którymi przedstawiano Najwitszj^ Ku-

cliarystj sjj liczne, jako to: pelikan karmis^cy pisklta wasnymi
wntrznociami oznacza mioi^r .Jezusa Chrystusa, zasilajcego wier-

nycli krwjj^ swoj; kosy i winne grona, baranek ofiarny, manna,

cldel)y pokadne, ofiara Al)rahama, i t. d., sq one czsto uywane ku

przedstawieniu ttijemnic Euchary tycznych i slw/u do ptzyozd >i/ie

ni;i tal)erruikulum oltar/a. aU)o stou koiuunji.
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których innych .witach przypominajcych nam boskiegc

Zbawiciela. Powinnicie przynajmniej pozna te, które

obchodzicie. Pozwólcie mi jednak rozpocz od pierwsze

go wita, a tern jtst: obrzezanie Pana Jezusa, które Ko-

ció obchodzi w ósmym dniu po Boem Narcdzenin; bo

rzeczywicie w tym czasie Bóg-Czhwiek podda si obrz-

dowi obrzezania.

Szymon. Wszake to jest dzie Nowego Roku?

Proboszcz. Tak jest, to wito chrzecijaskie przy

pada jednoczenie z pocztkiem Nowego roku cywilnego,

i ta to okoliczno wskazuje, e byo obchodzone od naj-

dawniejszych czasów. Ju bowiem koncyljum Turone-
skie w r. 570 odbywane, mówi o tem wicie jako bardzo

dawnym. Wiedzie potrzeba, e z pocztkiem roku u po-

gan wyprawiano rozmaite wystpne obrzdki i zbytki o-

brzyde; w tym dniu maskowano si, aby tym swobodniej

ukrywa swoj niemoralno i rozpust. Chrzecijanie

widzc tak ochydn swowol pogask, przeksztacili ten

dzie na wito modlitwy i umartwienia, aby si tym spo-

sobem wyróni i zupenie oddzieli od niewiernych, i nie

mie udziau w ich obrzydliwociach i zgorszeniu. Z tego

to powodu odbywaj si za naszych czasów w tych dniach

karnawaowych czterdziestogodzinne naboestwa, aby
ochroni wiernych od zwyczajów przypominajcyclj rozpu-

st pogask. I dla tego to wity Augustyn upomina
wiernych, aby w tych dniach rozpoczynajcych rok nowy,

zacliowali si witobliwie, i)obonie i w skupieniu ducha.

,, Poganie, mówi on, jedni drugim daj kokiiidy; (gwia-

zdki) co do was, wy w tych dniacli grzecliu zamieniajcie

te [)odarki na jamun; oni i)iewaj pieni lubiene i

oddaj si zabawom .rozpustnym, wy za nidujcie si su-

chajc sowa Hoego; oni )i(^gn do t(;ati(')w na w id owi

-

Hka, wy za udajcie si do kocioów; oni upijaj si i

banki(ituj, a wy )dcie trzewymi." (idy nieco j)óniej

poganizm upad, chrz(*H(;ijanic nic obchodzili juz t(^go

dnia jako dzie j^okutny, ale o)cho(iziii go, jako dzie u-
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roezysty, powicony pamitce Zbawiciela. Pamitka o-

brzezania Pana Jezusa jest jeszcze dla nas u ]><)innienieni,

abymy nie trwali w nieobrzezaniu serca i ns/.ii jnko ])Oga-

nie, ani si nie s})rzeciwiali Duchowi witemu, ale by-
my rozi)Oczli rok nowy przez gruntown zmian ycia.

Uwaajmy jako kosztowany [)odarunek nadanie Imienia

Jezus Zbawicielowi naszemu, i jako drogocenn kolend;

bo chocia przed omiu dniami obchodzilimy urodziny

Syna Boego; ale dopiero w tym dniu nast])ih) uroczyste

nazwanie Go Zbawicielem i ()dku])icielem. co w]aciwie

imi Jezus oznacza.

Szymon. Ja sdziem, e obchodzimy oddzieln u

roczysto imienia Jezus.

Proboszcz. Tak jest, obchodzimy j w drug Nie-

dziel po uroczystoci Trzech Króli, i zapewne j)ob()ny

zamiar uwielbienia imienia Jezusowego ten c zie nazna-

czy; bo u'.\ imi Jezus, mówi Aposto, ws/^.^-tko zgina
powinno kolana, co tylko znajduje si na zien i, w niebie

i w jiiekle, i dlatego to wymawiajc to wite imi powin-

niniN zgina kolano, albo przynajmniej s( 1 yla gow,
wedug i)iknego zwyczaju naszych praojców. Jeeli bo-

wiem pragniemy okaza zewntrznie szacunc k, jaki nas

wewntrznie oywia, to szczególniej w dniu. temu imie-

niowi powiconemu [)Owinnimy tego uroczyci(^ dopeni.
Z tego j)owodu to wito byo zaprowadzone w rónycli

zgromadzeniach zakonnych, od zeszego wieku za zezwo-

leniem Paj)iea, to jest w r. 1721 byo rozszerzone do ca-

ego Kocioa katolickiego, a to na j)rob cesarza nie-

mieckiego Karola VI -go. Niechaj wic kady chrzeci-

janin w tym ])amitnym dniu pokada c« ufno w Je-

zusie, to jest w imieniu, które Ziawfciela oznacza, ponie-

wa nas wybawi od grzechu. 8amo to wite Imi Jezus

obejmuje w sobie doskona modlitw, ile razy je wyma-
wiamy z uszanowaniem, ufnoci i mioci. Wzywaj-
my je wic czsto, a za kadym razem poczujemy, jak s
prawdziwe sowa witego Bernarda mówicego, e to

i
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Imi jest za; izem wiatem okazujcym drog pask, po-

karmem umacniajcym w wykonariiu cnoty, i nareszcie

leharsticejn * ia tych, którzy nieszczciem grzech popenili.

W wiekach wiary to sodkie Imi byo zwyczajnym po-

zdrowieniem clirzecijan, i wiele zbawiennych nastrczano

myli; zam i a >t dzisiejszego 6^2;z6 dobry, dobry wieczór ma-

wiano : Niech bdzie pochioalony Jezus Chrystus^ a dla po-

twierdzenia tego yczenia odpowiadano: Amen, czyli

nie('h si to stanie. 1) O jake to rozczula serce chrzeci-

jaskie, gdy syszy to tak znaczce pozdrowienie wyma-
wiane w na>zym i w wielu ssiednich krajach; w nim to

przebija pobono i prostota patryarchalna ludów, która

przechowaa ten pikny zwyczaj '^) utwierdzajcy w do-

brym, budzcy wstrt do grzechu, pocieszajcy w cier-

pieniach, unicMcniajcy w saboci i uspakajajcy w boja-

ni i trwodze.

Szymon. A nadto, wzywanie imienia Jezus, które

samo z siebi jest pikn modlitw, nie zabiera dugiego
czasu, moemy wic tego dopenia w kadej chwili, a

') *W\ raenia yl-^^^^^ wiehi uywajcych go z modu tylko

Francuzów, n i v('t nie rozumie. Jest ono we francuskim jzyku wy-

soce religijnym i znaczy Bogu ci^polecaiih albo: Bóg z tobfj, bied-

cie z Bogiem i t.p.*

'^) Pobono domowa. Nie masz prawie okolicy na ziemi,

w którejby rfli^ja ojczysta, czy domowa )ya czystsza, wicej

clirze<5cijask}], prostsz}^ i wietniejszj^ jak w Tyrohi. Dlu miesz-

kaców tej krainy rebgja jest wszystkim: ich zwyczaje sj^ wyrae-

niem piknych iirzii*'. jakie icli oywiajj]. Niemasz domu a do o-

l)ery, którcgoby nic mona uwaa za dom moditwy czyli oiato-

lium. poniewM i tam podróujcy ()(hnawiaj Koanicc. modlitwy

przed i po jcd/.-niu. /.najdu je sic tiini kiiicyfiks czyli /,nai< id<rzy-

owariego Zbawici(da i u kadym pokoju woda wicona.
W rzeczy samej kady dom cliiz<'cijaski j(^st witynia:

,,Niecmj si w (lomucli waszych /,iiaj<hije. wyrzekli Ojców ic Kon-

cyljum w I-. lHr>."> w Koszelli (]{m\\iWr) /LTonnuIzcni. ki'/\/ dc/nsa
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zwaszcza, kiedy nie moemy odmawia dhit?zej modli

twy, 11 1). w czasie choroby.

Chrystusa. kt<')rv jest oznaki], e dom t^n jest chrzecijaski : nie-

chaj obraz Najwitszej Panny Matki Boga i Matki naszej tworzy o-

Z(h))^» mieszkania. Niechaj woda wicona i gahizka pahiiowa o-

piekiij si domem przeciwko napaci nieprzyjaciehi; niechaj tam

l)ydzie przechowana wieca powicona (gromnica) która niech si

pali w czasie zagraujjicych niel^ezpieczestw, w czasie skonu i

mierci. O! ojcowie nasi posiachdi tajemnice tego ycia cakiem

chrzecijaskiego, w którym religja w kadej niemal rzeczy janiaa.

Posiek l)y uwitohliwiony hogosawiestwem, jakie ojciec rodzi-

ny, lu) gospodarz odmawia. Codziennie })(> trzykro na odgos

d/.wonka parafjalnego kady chrzecijanin zawiesza chwilowo swe

zadiudnienie i przyzywa / pobono.ci}] pcmiocy Najwitszej l'an-

nv. która wydaa wiatu Boga Czowieka. Na granicach zagróc i

wio.sek byy umieszczane krzye, które pobony pracownik pozdra-

wia! religijnie, wiacajjic ze swego zagonu. Przeznaczano pewne

cliwile dnia na odmawianie róaców, na oiczytywanie kilku stro-

nic z ksijieczki dziedzicznej, o)ejmuJ5icej wypadki Starego i No-

wego Testamentu i najpikniejsze ustpy z ycia wityci Paskicli.

(lospodyni czyli [)aFii domu uwaaa, i dopenia obowizk<')w r(di-

gij!iy<h. (lo])iei-o wtenczas gdy wytumaczya dziatkom i sul)ie ja-

ki punkt nauki ehi/ecijaskiej. Kiedy mier wyrwaa z pomi-

dzy nich jak ofiai-. wszyscy z wioski lub miasteczka zbierali si

na odprawienie ni<)d(')w bagalnych za jej dusz, co dzi tak' hanie-

bnie zaniedbano, \aivoniec, skoro ostatni promie zaciodzj^cego

soca sprowadzi wszystkich do domowego ogniska, jakieme to

rozczuleniem mona byo widzicie starców i dziatki, panów i su-
cych, klczcych przed obiazami wityci i odmawiajcycli wspól-

nie dzikczynn modlitw mioci! Takie pow/nc^ zwyczaje spro-

wadzay na ziemi bogosa wie^^two ni<d)a. uszlacietniay doniy i

rodziny, utrzymyway wporód nicli pewn |)atryarclialn powag,
która o)oK' zachowywania dogmatów wiary, doj)omagaa do prze-

strzegania niewinnoci obyczajów i zgody religijnej. O)V odyy
wporód nas te bogie zwyczaje wieków cirzecijaskici!
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Jeden z czonków zgromadzenia. Wiem to z do-

wiaczenia, e nic nie wyrówna dzielnoci takiej modli-

twy. Wczasie dugiej i bolesnej choroby jak przebyem,

doznaem, jak wiele pami o Zbawicielu, i wzywanie Je-

go witego imienia, koia moje boleci i w cierpliwoci u-

macniala. Ale, ksie
i
roboszczn, jake to pikn jest

owa Litanja o najwitszem imieniu Jezus!

Proboszcz. Masz suszno, kochany przyjacielu! ta

m )dlitwa, przypomina nam szczegóowo to wszystko, co

Zbawiciel dla nas uczyni i czego si moemy od Niego

spodziewa. Wskazuje nam najprzód Jego Bóstwo, po

niewa zowiemy Go: Synem Boga ywego, ozdob Ojca, i

Królem chway; nastpnie przechodzi si do Jego wciele-

nia, gdy Gro zowiem\ : Synem Maryi Panny; potem rozwa-

a si Go, jako Boga-Czowieka, ju to rozbierajc Jego

boskie doskonaoci, ju to cnoty, które jako czowiek
wypenia; uwielbiamy Go jako Boga wszechmocnego,

jako Mdro wieczn i Dobro nieskoczon, jako Ojca

chway przyszej, jako najposuszniejszego Syna ludzkie-

go, cierpliwego i uprzejmego, przypominamy Jego naj-

t kiiwsz ku nam mio, wzywamy Go, jako wzór cnót

wszelkich, i sprawc n.iszego duchownego ywota, arli-

wego o posiadiuiie naszej duszy, jako ucieczk nasz, ja-

ko Ojca ubogich. })ocieszyciela strapionych, jako dobrego

Pasterza, jako wiato |)rawdziwe i drog wiodc do y-
wota wiecznego: wyznajemy, e nic bez niego nie istnieje,

e jest radoci anioów, mistrzem apostoów, mztwem
mczenników, wiatoci wyznawców, czystoci panien,

i IM wszyscy wici otrzymuj od Niego wieczn nagrod.
Po takieni uwielbieniu Zbawiciela, zanosimy (h) Nie-

go mody, proszc Go, aby nas uwolni od wszelkiego

grzecni i od wszcjlkiej nieczystoci, jak niemnic^j, (h1 na-

stpstw grzecliowych jakiemi s: gniew Hoy i mi(^r
wieczna; aby nas zachowa od |)ogar(ly n;i1chnieni;inii

Ducia w., i od sid(i szataskici. I^];igajiiy P;ui;i, aby

nas wysucha, i/J)yniy (h)znali ask wszelkich wypywa-
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jc-ycli z Jego Wcielenia, Narodzenia, z ycia, Mvl<i i

mierci, z Jego Zmartwycliwjstania. A\'iiiebowfc!;tpiei iii.

chway i i'a(loci: prosimy wreszcie tego boskiego Eaw n-

ka, al)y raczy zgadzi nasze grzechy, aby si zlitowa

nad Darni, i nczynil nas nczestnikami swego niilosieiczia.

Szymon. Wyznaj*^, e nigdy nie zwr()ciem uwagi

na te w^zniose znaczenia, chocia t Litanj odmawiaem
z wielk przyjemnoci i zbudowaniem, i dla tego j od-

td ochotniej i z wikszym duchowym })oytkiem odma-

wia bd.
Proboszcz. Tak jest. odmawiaj j czsto z wicl<

po)onoci, poniew^a nigdy nie mona dostatecznie ii-

wielbia Zbawiciela, ani ])()zna dobrodziejstw. Jakimi

nas udarowal. Pomówmy teraz nieco o uroczystoci Zna-

lezienia Krzya w., jako o pierw^szej, która z kolei nast-

puj*', a która przypada w dniu trzecim maja.

Szymon. Bardzo jestem kontent, e ksidz proboszcz

zamierza nam wytlómaczy t uroczysto, któr zaledwie

z imienia ziuimy. Lecz jest jeszcze druga urocz\sto: Pod-

wyszenia Krzya witego, obchodzona dnia 14 wrzenia.

o kt(')rej te zapewnie ksidz i)rob()szcz raczy nam co
powiedzie.

Proboszcz. Spodziewam si was zadowolni o))ja-

nieniem tych dw-ócli uroczystoci, (idy przeladowania

clirzf^cijan ustay i gdy na ti-(ni wst})i cesarz chrzci

-

jaiiski Konstanty nazwany Wielkim, tene postanowi

wybudowa ws])aniay koció na tem samem miejscu, na

ktoiyni Jezus Clirystus mier za nas poni()sl. Lecz gdy od

najdawniejszych czasów clirzecijanie szczeg()lniejsze pow-

zili poszanowanie do nuejsc |)Owiconych wielkimi jia-

mitkami wiary i czsto je z wielk pobonoci odwiedza-

li: poganie, ze swej strony. w\szelkich dokadali usiowa,
aby ici od tego odw^rckd i dla tego zarzucili gruzami grot
grobu witego, aby j uczyni niej)()dobn do poznania:

wic na samyme grobie, równie jak i na miejscu, w któ-

rem by krzy wzniesiony wystawili posgi boyszcz: Jowi-
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sza i Weiiery, poniewa wiedzieli, e umieszczajc te plu-

gawe bóstwa, wzniec do tych miejsc w^strt w chrzecija-

nach. Za czasów wic Konstantego atwo byo odszuka
te dwa miejsca, poniewa sami poganie bezwiednie dopo-

mogli do ich wskazania; a tak to, co zrobili wycznie
przez nienawi do chrzecijan i w przewrotnym celu, po-

skiyu do odszukania z ta pewnoci miejsc Mki, mier-

ci i pogrzebu Jezusa Chrystusa, gdy czasy przeladowania

ustay. Pomimo tego yczono sobie posiada jeszcze co
wicej. w. Helena pobona matka cesarza, pragna go-

rco odszuka krzy wity, na którym Zbawiciel by pod-

niesiony; a poniewa ydzi wedug swego zwyczaju zako-

pywali w ziemi to wszystko, co suyo za narzdzie na

mier skazanych, niepodobiestwem zatem byo wtpi,
e to samo stao si z narzdziami mierci Ukrzyowanego
na Golgocie ^) Po dugim poszukiwaniu i kopaniu wy-

naleziono rzeczywicie trzy krzye, równie jak i gwodzie,

którymi boski Zbawiciel do krzya by przybity, oraz i na-

') Relikwie mki Paskiej. Swi(^^ta Helena odesaacz Krzy-

a witet^o do kocioa zaoonego przez ni w Rzymie, lvtóry zna-

ny jest pod nazw:] witego Krzya Jerozolimskiego. Podarowaa

równie temu kocioowi napis, cz\'li tytu, te obejmujj^cy sowa:

,,Jezus Nazareski Kiól ydowski." Umieszczono go na szczycie

jednej arkady, gdzie by znaleziony w roku 1492 zamknity w szka-

tule oowianej. Napis ten by wypisany po he)rajsku, grecku i a-

cinie literami czerwonymi na hiaem drzewie: \s aciskim jzyk'U

wyi*azy: Jrsus i Jmlurtn-inn ss^ zatarte.

(rdjjfid, za pomoc której ocet z ócij^ by podany J(V>us()wi

Chrystusowi, znajchijc si»^' w Kzymie w kociele witego ,Iana La-

tenmeskiego: i'ównic jak i czd totócziii^ którj} otwoi-zono )ok

Zbawiciela. I)rng}^ cz<% ontrzi' mona widzie' w l^aryu, jak nie-

mniej horoiiii rurnunra. któr Tjiflwik wity otrzyma od cesa-

i/a Haldwina Hz Konstantynopola. Ten (h*og()cenny skar) zaiTi-

knity w o|)ie<ztowan<'j szkatuc<', pr/cnicsiony zosta / wiclkirm

uczczeniem z Wenecji do I^'iare]i pize/ /ak<»n?iików odznaczajcych
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pis który by umieszczony na szczycie krzya. Lecz najtru-

dniej byo rozpozna krzy prawdziwy. Napis w|)r;iwdzie

zdawa si wicej stosowa do jednego, anieli do dwóch

siy znakomitjj po)Onoci. ^^'(Mlluo• historji ówczesnej, w. T^udwik

wy.sz<Ml} naprzeciw tym wityni relikwiom na pi^u' mil (Ik L:i } o /!i

Sens w towarzystwie królowej matki, braci swoich, licznych ksisit

i praatów i zaniós koron wraz z swoim bratem l^ohertem cFArtois

do kocioa katedralneoo w Sens. Podró odby boso wród licznej

procesji. Jeoo upokorzenie i Izy^ jakiemi si zalewa, objawiay y-
w(» uczucia relioijni' serce jeoo ))rz(Miikajsice. Z miasta Sens koron

wit uroczycie przeniesiono do l^irya: pobony król })ra*in.

aby jsi zoono w kaplicy przez nieoo zbudowan(\i. oijzie ustanowi

kapitu/ kanoników. T kaplic nazwano wita (Sainte Chapelle.)

Oderwano kilka kolców witej korony dla rozdania ich iiuiym ko-

cioh)m. Kolce te srf bardzo duoio.

Co <lo (fir(,v(/2J, które wita Helena odnalaza wraz z krzyem,

nast]mjs^ica jest o nicli wiadomo. Ta })obona monarchini ))dc

zawfroonu nieic^zpieczestwcMn pi'zez owaltoun bui-z na morzu

Adijat \ (kiom, rzucia jinlen o-wód w morze, a rozhukane bawany

natychmiast si uspokoiy (<//v</. Ti(ro)\. <h (jlof Mart. cM.) Czy-

tamy u witego Amiroeoo (/>, (Jutu 7) od.) e Konstanty wielki

woy j(Mlen z Liwozdzi w bot^at koron, której uywa w dnie uro-

czyste, dru^^i za umieci w(> ws))aniaym munsztukii swe^o konia,

uwaajc ^o jako lM»Z]ii«M*zn ochron w nie)ez})ieczestwach wojny.

Nie z^i^adzaj si co do li('/I)y gwodzi, które suyy do nki-/yo-

wania: j(Mhii licz trzy, inni c/t(M-y. Zdaje si jcnlnak mie wicej

])iawd()po(h)biestwa opinja tych. którzy utrzymuj, e Zl)awiciel

mia oddzielnie no^i ])rzy>ite. nie za zaoone* jedna na dru^' i

jednym <i'W()dziem przytwier(lzon(\ Rzymianie wedug Pliniusza

przy)ijali desk do krzya, aby zbi<)(bnarz opiera na niej swe nogi.

I^rawdziwy jrwó^d. który jest w Rzymie w koAeiele witego Krzy-

a. j<'st upiowany i zatpiony i nie ma dzi spiczastego koca. Te o

])iki pomieszczono w innych gwodziach naladujcych gwód ])raw-

dziwy i tym sposo)em licz) ich niejako ponmoono. ())mylono

te inny sposó> rozmnoenia. ])rzez dotknicie innych gwodzi po-
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innych; ale chciano mie zupen pewno co do krzya,

na którym Pan Jezus by ukrzyowanym, aby go doka-

dniej od innycli dwóch krzyów odróni. Wóvvczac5 to w.
Makary, biskup Jerozolimy, który byi obecny wraz z He-

len w cigu tego poszukiwania, baga i^oga gorco, aby

da pozna sposobem widomym narzdzia swojej Mki; a

z natchnienia boego przysza mu myl, która skutkiem

uwieczya jego pokorne bagania. Znajdowaa si na on

czas w Jerozolimie niewiasta bardzo bogata, niebezpiecznie

chora; w obecnoci zatem monarchini i ludu, zalecono jej

dotylca si wymienionych krzyów. Bez skutku dotykaa
si dwóch pier vszych; lecz za dotkniciem si trzeciego

dobnycli do prawdziwego, które nastpnie rozdano po rozmaitych

kocioach. wity Karol Boromeusz, wiat}^ praat i witobliwym rozda wiele tego rodzaju gwodzi powiconycli sposobem przy-

wiedzion3'm; takie znajduj si w Medjolanie,Krakowie i wielu innych?

miejscach. Podarowano taki gwód Filipowi II jako kosztowan

relikwi. Znajdujemy lad}^ podobnej pobonoci w odlegycli wie- .

kach. a wity Grzegorz Wielki i inni papiee rozdawali jako re-

likwie opiki z kajdan witego Piotra, l^tóre wyrabiano z teje,-

Same] materji i pocierano o prawdziwe okowy.

Kolumna, do której Pan Jezus by przywizany w czasie biczo-

wania przechowywana dawniej na górze Syon w Jeiczolimie, obec-

nie znajduje si w Kzymie po za elazn krat w maej kaplicy ko-

cioa witej Praksedy. Jest ona z marmuru szarego, dugoci pó-
tory stopy. Widzier tam mona jeszcze kóko elazne, do którego

przywizywano zbrodniarzy.

Krew Jezusa Chrystusa, Któiu pizechowuj w niektórych oko-

licarli. Ji któn*j najznakomitsza czr jest w miecie Mantua. nie

jest czem innem, tylko krwi cudówn.i. któia kilkakrotnie spyna
z krzyów Zl>awici<'la, jakie; ydzi bil) poganie pizcz szyderstwo

przebijali.

Przechowuj te w Akwizgranie (Aix bi-('liap<'lle) midzy iiuic-

ini rehkwiami })rzek(','u'r<itll(,^ którcni cinlo i*ana .Icziisa byo obwi-

nite w grobie: a w Trewirze znajduje si nuhnut nieszyta Ziawiciela.
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nagle ozdro wiaa. Na pamitk za tego wypadku, usta-

nowione zostao wito, które my nazywamy: Znalezieniem

witego Krzya.

Tomasz. Czy tylko ta historja jest zupenie i)raw-

dziw a nie zmylon?
[*roboszcz. Byo to w roku 82<> kiedy priwdziwy

Krzy by odnaleziony, a wity Cyryl rodem z Palestyny,

biskup Jerozolimy w r. 850 opowiada nam szczeg(')ly tego

wy[)adku. Umar on w r. 88U, a zatym y w tym samym
czasie, kiedy Krzy wity wynaleziono i by praw(loj)o-

dohnie naocznym tego wypadku wiadkiem, a przynaj-

mniej mia atwo -tykania si z tymi, którzy byli wiad-
kami tego czynu. Inaczej, nie opowiadaby tego w swoich

pismacli, gdyt3y si nie u[)ewni dostatecznie o rzeczywi-

stoci, a w^p(')lr-zeni l)dl)y mu wyrziiczali. Nadto, oi)rócz

niego znajduje si wielu i)omidzy powanymi pisarzami

kocielnymi, którzy ten })amitny wypadek przytaczaj.

Kuzebjusz, kt(')ry y na dworze Konstantego, wity
Paulin biskuf) Noli w Italji, urodzony r. 858, Suli)iciu8

Severus wspóczesny i [)rzyjaciel poprzedzajcego, w. Jan

Chryzostom arcyóiskup Ko. stantynopola, urodzony w r.

847, Ruin urod/.oiiN w r. 880 w Italji, nareszcie wity
Ambroy urod/ony w r. 840 i wielu innych autorów zgo-

dnie t(^ okolicznoci opisuj. Poniewa za ci Wf»zvscv

l)isarze yli w e[)Oce tak bliskiej owego czasu, a zatem

susznie i rozsdnie j)rzypiiszcza naley, e nie dawaliby

wiary powieci zmylonej.

Szymon. i\n si wic stao z witym Krzyem^
Prób )szz. wita Helena posaa gwodzie i cz

Krzya swemu synowi, cesarzowi Konstantemu; najwi-
ksz cz z niego zamkna w szkatule sre)rnej i oddaa
Biskupowi .Irio/olimy, aby )>yla zachowan i uczczon
j)rzez chrzecijan, (idy Konstanty odelira ten dar drogo-

cenny od swojej matki, napisa do hiskuj)a Jerozolimy zo-

bowizujc go, aby wybudowa na nnejscu witym koció
kt )ryby swoj wspaniaoci i)izewysza wszystkie inne



253

kocioy wiata chrzecijaskiego. Prawdziwy Krzy by
tam zoony i dotrwa a do roku 614, to jest do epoki,

w której Persowie zajli Palestyn. Wtedy to spalili oni

Jerozolim, tysice mieszkaców pozabijali, a innych wraz

z biskupem wzili do niewoli. Pozabierali naczynia wite
i wszystkie bogactwa, jakie pobono wiernych w miej-

scach witych nagromadzia; ale najwiksz strat dla

chrzecijan by zabór prawdziwego Krzya, za który kady
z nich ycieby swoje ofiarowa. Zabrali go wraz ze skrzy-

ni opiecztowan przez biskupa. Lecz nieco póniej, bo

w r. 628 zwycistwami Herakliusza cesarza Konstanty-

nopolitaskiego, Persowie zmuszeni byli do odesania za-

branych w niewol chrzecijan, a pomidzy innymi Patry-

arctiy Zacharjasza wraz z Krzyem witym, który zabra-

li przed czternastu laty. Przez ten czas zostawa Krzy
w skrzyni nietknity, bo Persowie nawet przez ciekawo
pieczci nie naruszyli, któr Patryarcha cakowit znalaz;

oddano go wic w rce Patryarchy, w tym samym stanie,

w jakim by zabrany. Nastpnego roku cesarz zaniós to

najsawniejsze trofeum swego zwyciztwa do Jerozolimy

i umieci prawdziwy Krzy Zbawiciela w kociele Zmar-

twychwstania, szed on ladami Zbawiciela i niós na bar-

kach swoich Krzy Jego a na gór Kalwarj^.) Bya
to dla wszystkich chrzecijan wietna uroczysto, a Ko-

^) * Fakt ton upami^*tni siy znakomitym cudem. Bo Horaklinsz

tuk, jako by zotem i drogimi kamieni.n i przyozdobiony, widzia

si zniewolonym przystanfj^^ w )ramie na góry Kalwarjc wiodcej. Al-

l>owi(?ni ini wic*ccj si do postpowania wysila, tcm l^ardziej czu si

by powstrzymywanym, (idy tem Herakliusz i inni wszyscy wielce

zdumieni )yli. Zaeliarjasz l^itryarclia odezwa si: ,, Patrz cesarzu,

azali tyrri tryumfalnym strojem wyraasz na sobie u)óstw() i poko-

r Jezusa." Wówczas Herakliusz zrzuciwszy strój i zdjj^wszy obu-

wie, ubrany w strój wief^niaezy, reszt dro^-i atwo dokona i Krzy
na Kalwarji w tym samym miejs(;u. sUjjd ^o Persowie porwali po-

mie<5ci.* (Likcja Iirc"\ U'^nin. </nin I', ir,\>iu<i.)
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cu)l ()))rliOvlzi jej pamitk dotd dnia 14 wrzenia pod
nazwaniem: Podwyszenie witego Krzya, czyli zwrot i

uwielbienie prawdziwego Krzya.

Szymon. Czy znajduje si jeszcze ten Koció zbu-

dowany nad grobem Zbaw i c* ida j)rzez Konstantego Wiel-

kiego^

Proboszcz. Ten Koció nSwnie jak cal?i Jerozolima

stay si pastw i)l()mieni \)o wkioczeniu Persów, Jak to

ju poprzednio powiedziaem: potem l);^ odbudowany i

znów spalony przez mahometanów w r. 100V); a nowy Ko-

ció, który cesarz Micha Paflagonjusz rozkaza odbudo-

wa zgorza w r. isod dnia 12 |)adziernika. Sam tylko

Gr()b wity prawdziwie cudownym si)osobem ocalony zo-

sta od cakowitego zniszczenia. Wiedzie potrzeba, e po-

nad grot, która suya za grób Jezusowi Chrystusowi

jest zbudowana ka])Iica. a ona sama znajduje si w bardzo

obszernym kociele okryta jego sklepieniem. Kiedy wic
w roku 18()() roztopiony przez ogie metal zlewa si obfi-

cie ze sklepienia \vielkiego kocioa na ma kapliczk,

wszyscy mniemali, e gwatowna poar zniszczy j wraz z gro-

t. C/Zterdzieci cztery lam]) pali si ustawicznie w tej ka-

plicy, dla trgo wic, aby dym mia wolne wyjcie, sama
kaplica ma na wylot skle])ienia otwór: a zatem ogie poza

rii atwo m(')g j ogarn: jednak kaplica ta pozostaa

w caoci, a po usuniciu gruzów znaleziono j, równie jak

i Grób wity nieuszkodzone: nawet drzwi wcliodowe drew-

niane najmni(\iszego ladu opalenia n^ sobie nie wskazy-

way. To samo stao si z kaplicami kalwaryjskiini U-

krzyowania i Matki Boskiej Bolesnej, które równie jak

GróD wity nale do katolików\ l^urcy sami widzieli

w tym wypadku co nadprzyrodzonego. Koció od])udo-

wano póniej.

Szymon. Czy te miejsca wite nie s wyczn
katolik(')w wasnoci^

Proboszcz. Ziemia wita jest rzeczywicie pod pa-

nowaniem Turków. Co do miejsc witych, Grecy i Ormia-

I
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nie odszczepiecy posiadaj z nichcz pewn. Waciwie
mówic, koció Grobu witego zoony jest z szeregu

kilkunastu wity i obejmuje wszystkie miejsca pamitne
przez Mk i Zmartwyciwstanie Zbawiciela, a na ka-
dym z tych miejsc równie jak nad samym grobem zbudo-

wane s kaplice, otó cz tych kaplic naley do Greków
i Ormian. W czci za katoliccy Ojcowie Ziemi witej
z zakonu witego Franciszka, odbywaj sub Bo i

przyjmuj w gocin pielgrzymów katolickich którzy przy-

bywaj uczci miejsca wite.
Szymon. Jakebym si za szczliwego por-zyta, gdy-

bym móg odby tak pielgrzymk!

Proboszcz. Podzielam z tob Szymonie chrzecijaskie,

jak si wyraasz, yczenie. Lecz kiedy ani ty, ani ja, nie je-

stemy w monoci takowego usl^uteczni, powiem przynaj-

mniej, jakim sposobem mona to powetowa, aby dusza

nasza otrzymaa korzy równie tak wielk, jak gdybymy
osobicie te wite miejsca odwiedzali.

Szymon. Co ksidz Proboszcz chce przez to powiedzie?

Proboszcz. Uwaaj Szymonie, ch ta, jak obja-

wie, oddawna wielu chrzecijan oywiaa; oni yczyli so-

bie od cza8u do czasu odwiedza miejsca wite, aby i
ladami Jezusa Chrystusa z góry Oliwnej na Kalwarj.
Ale przewidzieli oni równie jak i my, e nie potrafi tego

uskuteczni; dla zast])ienia wic swych zamiarów tworzy-

li we wasnej ziemi Kalwarje i miejsca powicone przez

Jezusa Chrystusa, jak to widzimy u nas w Galicji Austrjac-

kiej i te nazwali Kalwarjami. Powzili te myl przewy-

born uzmysowienia gównych wypadków mki Paskiej
takich, jakie nam Kwaiigelja i podanie wskazuj. Uoo-
no i napisano pewne modlitwy, aby [)rzyby w pomoc po-

boufij |)aniici i pofla sposobno do j)owzicia witych
postano wi(ii'i. Ponic^wa za zatrzymywano si w mitijscacli

wyobraajcych bole Ukrzyowanego i tam przystawano

na modlitw, albo rozmyla i(i taj(Mnnicy boleniej, kt^wej

wizerunt^k miano j)r/<'d Hol), |)rzcto nnzwMno 1c |)rzcHtan-
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ki: Stacja/ni (Statio-przystanek) a tak cakowit prakty-

k nazwano odprawianiem drogi krzyowej albo, Drog
krzyow^.) Takich Stacji, czyli j)rzy8tanków licz za-

zwyczaj czternacie, które wam wylicz(;:

1. Piat skazuje Jezusa Chrystusa na mier.
II. Jezus Chrystus krzyem obciony

.

') Droga krzyowa w Rzymie. W Rzymie Droga krzyowa

odprawia siy w Koliseum w kady Pij^tok, jakomy o tem ju w swo-

im miejscu wsponmieli. ,,Wróciwszy z drogi Apeniskiej, mówi

ksi}|dz Gaume, nowy kontrast nas oczekiwa w Koliseum^.) Czy
mona pojr co uroczystszego, co wicej zajmuji|cego? Tak. tam

wporód areny tylekroe krwi}] mczenników przesij^kej stoi krzy

wyniosy na kamiennej podstawie osadzony: wokoo podium-) na

przeciw którego pastwiono si nad nieszczliwymi ofiarami bar)a-

rz\ stwa rzymskiego, znajduj:] si Stacje krzya: Krzy zewszj^d,

krzy sani jeden '^(^y\\ w Koliseum. Dalej, ta ziemia tak gyboko

przesi:)ka krwij| tylu mczenników, tum pol)ony, bez rónicy

stanów i pki na klczkach, skupiony, postpujcy cicho zatopiony,

we /jich i modlitwie, posuwajj^cy si za wielkim drewnianym krzy-

em, niesionym przez ui)()giego zakonnika reguy witego Fra
ciszka, hoso, s/jir siermig okrytego. Obszerne stopnie, co tyle

razy wzbutlzaly ryk lwów i jki innieinj5K'ych. wrzaski szalone,

klaskania ludu krwi spragnionego, odbijay si od sodkich i bra-

tnich slow powtarzanych pospou przez ludzi wszelkich narodowoci:

Ojcze nasz, który jest w niebiesiech: modlitwa mioci; na placu

wrzaskliwej nienawici: chrzecijanizm zwyciajcy na tem sameni

nii<'jscu, gdzie poganizm chcia go utopi<^ we krwi mczenników;

o zaiste! to kontrast prawdziwy, widowisko, za które koszti podró

y })}]tnika nigdy nie bd zawielkie. {Trois Roine.)

1) •Koliseum. plac obszerny, zudowjmy za tzat-ów It/yniskicli na widowiska

okrutne i htzefne. na walki dzikich tiesji. ffladjatorów, na mier wakzi^cych

it.l>.. a w kocu na widowisko walk. jakie mjna i straszna imaginacja wymyle

mo^a, witych mczenników wiary ('hrystusowrj.*

«) •podium jest to miejsce, niby trybuna dla zniikomitych obojej pci widzów.*
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III. Jezus Chrystus upada pierwszy raz pod krzyem,

IV. Pan Jezus spotyka swoj wit Matk.
V. Szymon Cyrenejczyk dopor^aga Chrystusowi

wniesieniu krzya. , .

VI. wita Weronika podaje Chrystusowi chustk
do obtarcia krwawego potu.

VII. Jezus Chrystus upada po raz drugi pod krzyem.

VIII. Pan Jezus pociesza niewiasty jerozolimskie.

IX. Pan Jezus upada po raz trzeci pod krzyem.

X. Obnaenie Pana Jezusa.

XI. Jezus przybity do krzya^.)

XII. Jezus umiera na krzyu.

XIII. Jezus zdjty z krzya i zoony na kolanach swej

witej Matki.

XIV. Pan Jezus w grobie.

Szymon. Gdybymy mieli podobn Kalwarj, nie

przestalibymy czsto odbywa Stacji i zdaje mi si, e-
bymy si wszyscy na to zgodzili.

^) Ksztat krucyfiksów. W wiekach wiary Pan Jezus na krzy-

u by okryty sukni czyh pewnym rodzajem okrycia i nie by po-

dobny do figury, jak artyci póniejsi wymyHli obnaajc j dla

okazania swej artystycznej sztuki w naladowaniu wsz3^stkich przy-

padoci anatomicznych. Tym sposobem przedmioty zbudowania,

stay si przedmiotami pokus i zgorszenia. Baroniusz pod rokiem

1099 opowiada, e tego rodzaju obnaanie Zbawiciela nie byo zna-

ne pierwszym chrzecijanom. Po wziciu Jerozolimy przez Tytusa,

powiada on. e znaleziono malowido, które podug podania wity
Nikodem kaza malowa. Ten obraz widziany przez uczone<!,o kro-

nikarza w Lukce (a Luc(pi(»s) przfuJstawia Chrystusa obnao-

nego, jak (jro za nitszych czasów mahij, ale okrytego sukni kró-

lewsk. W, all)() trupia gowa, które niekiedy mahij jkkI kizy-

em. oznaczaj zwyciztwo Zbawiciela nad czartem i mierci. So-
ce i ksiyc s godem Kocioa i Synagogi, albo raczej dwóc^li

Testam<'ntów, kt<')ry( li rozdzieleniem Pan Jezus mierci swoj do-

peni.

\..
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Proboszcz. My inoeiny wznie takie Stacje, w bra-

ku odi)0\viedniej okolicy w kociele lub zewntrz kocioa.

W swoim czasie powiem wam, kochani przyjaciele, e Dro-

ga krzyowa jest jednym sposobem, przedstawiajcym

nam bolesny pochód Zbawiciela, tak jakbymy Mu towa-

rzyszyli na drodze do Golgoty. Ja sam znaem gorliwych

chrzecijan, którzy nie majc sposobnoci odbycia Drogi

krzyowej, dla powetowania tego naboestwa zawieszali

obrazy w pokojach, przedstawiajce czternacie Stacji, od-

prawiali modlitwy rozmylajc tajemnice Mki. Nie ma
nic uyteczniejszego dla duszy czowieka, nad rozmylanie

cierpie Syna Boego. I w rzeczy samej, jakime sposo-

bem moglil)ymy przechowywa w sercu naszem nienawi
przeciwko bliniemu, patrzc na nieograniczon mio
Jezusa Chrystusa, powicajcego si za nas grzeszników?

Jake mona miiowa kamstwo i oszustwo, gdy widzimy,

jako faszywi wiadkowie wydali na mier Sprawiedliwe-

go^ Jak mona si oddawa zniewieciaoci rozwaajc
Zbawiciela na krzyu rozpitego? Czyli cierpienia, jakie

Bóg na nas zsya mog si wydawa nam winowajcom nie-

znonymi, lub niesprawiedliwymi, gdy widzimy Tego, któ-

ry jest sam niewinnoci poddajcego si najokropniej-

szym mczarniom? Jake wreszcie moglibymy grzecli za-

miowa, skoro rozwaymy ile to Bóg-Czowiek lu usia

znosi cierpie, szkalowa i ofiar dla zgadzenia nie])ra-

woci naszych?

Szymon. Zaiste, te uwagi powinnyby wzruszy na-

wet najzatwardzialszych grzeszników i zamieni ich w praw-

dziwych chrzti^cijan.

Proboszcz. Taki by przynajmniej zamiar Kocioa
katolickiego, aby nas natchn podo])nymi uwagami przez

namnoenie waciwych do tego s[)osobów; pofiiewa

oprócz uroczystoci Krzya witego, o których dopiero

z wami rozmawiaem, ustanowi inne jeszcze wita prze-

znaczone na zacht na-^z do rozmylania Mki i cierpie

boskiego Odkupiciela.
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Szymon. Czymy ju przebiegli wszystl<5:ie uroczy-

stoci naszego Zbawiciela?

Proboszcz. Jeszcze nie, mój przyjacielu; opr< cz nie-

których wit podrzdnych pozostaje nam jeszcze wspo-

mnie, o Przemienieniu Paskiem, które dzi wanie ob-

chodzimy. Tymczasem mówic o cierpieniach i Mce
Zbawiciela, wracam jeszcze do zamierzonego celu i oznaj^

miam wam, e w wielu dyecezjach obchodz nadto wita
narzdzi Mki Chrystusowej. Aby poda wiernym sposo-

bno rozpamitywania boleci Boga-Czlowieka. Koció
ustanowi wita, które nam te boleci przypominaj, na-

przykad: wito Najwitszej K^rwi i inne, o których by

wypadao tu nadmieni, na co nam jednak czas nie do-

zwala. Pobono chrzecijaska na przypomnienie tych

pamitek powicia ])itki doroczne, poniewa w pitek
Zbawiciel umar na krzyu. Okoo godziny trzeciej po

poudniu, w niektórych okolicach, w pitki uderzaj
w dzwon wielki, a to dla zwrócenia uwagi wiernych na go-

dzin mierci Jezusa Chrystusa i dla wzbudzenia w nich

dobrych zamiarów, witobliwycli uczu i zbawienny cli

postanowie.

Teraz przejdmy do objanienia uroczystoci Przemie-

nienia Paskiego. Znacie ju wy})adek jaki Koció wi-
ty w tym dniu naszej i)obonoci |)i-zedstawia; przypomn
go jednak w krótkoci . Zbawiciel pewnego dnia uda si
na Hzczyt góry Tabor z trzema uczniami, a ci ujrzeli Go
tam otoczonego wiatoci niebiesk i usyszeli gos wy-

chodzcy z oboków: ,,Ten jest Syn mój najmilszy, w któ-

rym sobie upodobaem, tego suchajcie." {Mat. XVII,
uk. IX,) a nadewszystko H])Osóh uroczysty, jakim Zba-

wiciel by uznany i goszony Synem Hoym w przytomno-

ci wybranych A[>()stoow, przedstawiajcycli wszystkici

hidzi, czyni ten wypa(h^k nader wanym. Ho w rzeczy sa-

mej, wydarzyo si to tak, jak gdyby wszyscy chrzecijanie

otaczali Chrystusa i Jakl)y Ojcitc niebieski do nicli si
odezwa. Wierzcie stale i naladujcie (io, poni<^wa ( )n
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jest prawdziwym Bogiem. Potrze])a tu zauway, e Apo-
stoowie, którzy Mu towarzyszyli na górze Tabor byli ci

sami, co popóniej byli wiadkami Jego konania w ogro-

dzie Oliwnym. Tak to Bóg zsya niekiedy na ludzi laski

szczególne, w których doznaj nadzwyczajnej radoci, aby

ich przygotowa do cierpie, jakie im przeznacza umocniw-
szy ich poprzednio. Nieche si nikt nie wynosi, gdy go

Bóg wikszymi laskami ()])(hirza; zaiste, tym sposobem cice

go uczyni towarzyszem swych cier])ieii. Lecz z drugiej

strony, nikt nie ma powodu zasmuca si, gdy rka Boga

na nim zaciy; niech i owszem wspomni na liczne dowo-

dy mioci, które od Niego odebra w cigu swego ycia.

Cud, jaki si wydarzy na górze Tabor jest piknym
obrazem królestwa Boego, zaoonego przez Jezusa Chry-

stusa na ziemi, a które my nazywamy Kocioem. Wi-

dzimy tam Pana Jezusa jako boskiego Zwierzchnika obec-

nie niewidzialnego, wycigajcego jedn rk ku nam, a

drug ku Ojcu niebieskiemu, syszymy niejako wyrany
gos Boga Ojca: ,,Oto Syn mój miy. Jego sucliajcie."

Widzimy tam sprawiedliwych Starego Przymierza, którzy

s r(')wnie czonkami Kocioa Boego. Oni s wyol^ra-

ani na wzgórzu przez Mojesza, któremu Bóg powierzy

tablice prawa i })rzez Eliasza najwikszego z proroków.

Nowe Przymierz(^ równie si tam przedstawia; jest ono

Przymierzem mioci; a zatym wity Jan, który podczas

o?*tatniej wieczerzy spoczywa na i)iersiacli Chrystusa, za-

czerpnwszy ztd wielk mio, zosta wybranym do zast-

pienia tych wszystkicli, którzy trwaj w mioci Boga.

Lecz Przymierze mioci jest te Przymierzem aski i mocy

takiej, jaka si objawia w witych mczennikach i we
wszystkich chrzecijanach, w kadym razie, kiedy cierpieli

za wiar i cnot zwyciajc wewntrzne równie jak i zew-

ntrzne pokusy; wity Jakób jest znakomitym przedsta-

wicielem dugiego szeregu mczenników i wyznawców wia-

ry; w. Jan, tó odwany A];)ostó, który na dane zapytanie

Chrystusa: czy moecie pi kielich moich cierpie, nie
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wzdryga si odpowiedzie twierdzco. Mio, pokuta i

wytrwao, oto jest, co zaleca powinno cirzecijan; a tu

widzimy mio w witym Janie, pokut w witym Pio-

trze, gorzko opakujcym potrójne zaprzenie si swego Na-

uczyciela i wytrwao w Apostole witym Jakóbie. wi
ty Piotr jest tu jeszcze obecnym jako widzialna gowa
Kocioa i ksi Apostoów. Nadto, nie tylko yjcy by-

li obecni na wzgórzu Przemienienia Paskiego, ale i ci,

którzy oddawna zasnli w pokoju. Poniewa umierajc
nie przestali pozostawa czonkami królestwa Boego, ale

naleeli do niego juto w Kociele cierpicym, juto
w Kociele tryumfujcym. A tak wszyscy znajdowali si
na wzgórzu dla wyraenia staoci i trwaoci witego
Boego Kocioa, o który krusz si i rozbijaj wszystkie

usiowania zoliwego ducha i zawzito wszystkich jego

zwolenników.

Szymon. Zaiste jest to godo Kocioa bardzo wzniose.

Proboszcz. Grdyby tylko wszyscy chrzecijanie pragn-
li równie jak wity Piotr sta si wiadkami chway
Odkupiciela i chcieli tak, jak On wybudowa tam swe
namioty! Ale nie jest to jeszcze dosy, mymy powinni

wszystkie nasze usiowania skierowa do uwielbienia Jezu-

sa Chrystusa; a inaczej tego dopeni nie zdoamy, jeno

idc za gosem Ojca niebieskiego i za gosem Jezusa wy-
peniajc Jego rozkazy. Poniewa chrzecijanin wedug
nauki pewnego C)jca Kocioa jest niejako drugim Chry-

stusem I Zbawiciel jest uwielbiony w yciu kadego gorli-

wego, chrzecijanina tak samo, jako Tene uwielbionym

zosta na górze Tabor. Nasza rka uwielbia Go jahnu-

n; nasze nogi uwielbiaj Go, gdy udajemy si tam, gdzie

moemy )y uytecznymi ku chwah' Boga i zbawieniu

bliniego; nasz jzyk, gdy unika szalbic^rstwa i kamstwa,
wyciwalajc Boga, bronic niewinnoci, ])()cieHzajc za-

smuconych, owiecajc niciwiadoinych i w )edzi(' zosta-

jcych.

Szymon. A wic, moemy zamicuii wszynlkicwini
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w roku na tyle uroczystoci Przemienienia Paskiego?

Proboszcz. Wanie te tego Koció po nas wyma-
ga, a uroc/.ysto szczegóowa, jak ustanowi, dla przy-

pomnienia kadorocznie Przemienienia Paskiego na

wzgórzu, jest tylko wyraeniem tego, czego oczekuje po

naszej dobrej woli. Ilu to chrzecijan zbudowao si t
uroczystoci odkd ona istnieje! n [)apie Leon wity
w swojem kazaniu na t uroczysto, jakie doszo do na-

szycli czasów upewnia, e chrzecijanie obclioclzili j ju
w j)oloaie czwartego wieku.

Szymon. Raczye, ksie prolioszczu, objani nam
najwaniejsze uroczystoci naszt-go Zbawiciela. Prosimy

teraz, aby nas raczy je>izcze przed uroczystoci Wniebo-

wzicia Najwitszej Maryi Panny obznajmi z g<'>wniej-

szymi witami teje Najwitszej Dziewicy.

Proboszcz. Wanie zamiarem moim byo wyjani
wam, kochani przyjaciele, uroczystoci Najwitszej Panny.

Lecz zdaje mi si, e lepiej bdzie, jeeli w tym wykadzie
bdziemy si trzymali porzdku. Jutro zatem rozi)()(znie-

my od uroczystoci Niepokalanego Poczcia, a potym prze-

biegniemy inne jeszcze uroczystoci odnoszce si do teje

Matki Boej; jeeli za nie zdoamy opowiedzie najwi-
kszej uroczystoci Najwitszej Panny, jak jest Wnie-

bowzicie, wówczas zgromadzimy si w sam dzie tego

wita, dla pomówienia o wielkoci i zaszczytach Kr(')l(»wej

nieba,

Szymon. Jakem si ucieszy wiadomoci, e mówi
bdziemy o Najwitszej Pannie Maryi, któr kochamy
najserdeczniejsz mioci.

Proboszcz. A wic zgoda, jutro pomówimy o Nie-

pokalanym Poczciu Najwitszej Panny ; zgromadcie si
licznie, poniewa wiecie e ten dogmat Koció ogosi
jako artyku wiary dnia 8 grudnia 1854 r. Ten wielki ])rzy-

wilej Maryi 7 radoci obchodzilicie przed kilkudziesiciu

laty; owietlalicie wówczas wasze domy i wzmacnialicie

wasze dusze przez i)rzyjcie Najwitszych Sakramentów.
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Tymczasem niezapominajcie, co powiedziaem o Przemie*

iiieniu Paskim, starajcie si uwielbia Jezusa Chrystu-

sa w caym waszym postpowaniu, abycie i wy byli w cza-

sie z Nim i z Najwitsz Jego Matk uwielbionymi

w niebie.

Amen, zawoao cae zgromadzenie.

KONIEC CZCI CZWARTEJ I TOMU PIERWSZEGO.





265

SPIS RZECZY
w tomie pierwszym zawartych.
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ROZIMOW A ix;^)

Cze i uroczysto Niepokalanego Poczcia

Najwitszej Panny.

ypf^ wiosce Christenthal rozprawiano wiele o ostatniej

rozmowie, dotyczcej Niepokalanego Poczcia Najw.
Panny. Tomasz, który dotd nie wyleczy si ze wszyst-

kich swoich przesdów, ale by oywiony szczer chci
poznania prawdy i uwolnienia si od uprzedze; przyniós

na zgromadzenie ma ksieczk, która go niegdy zajmo-

waa, obejmujc mnóstwo zarzutów przeciwko temu szczy-

tnemu przywilejowi Najw. Maryi Panny. Nie mia on

zamiaru zgorszenia suchaczy, ale raczej pragn oywi
rozmow, bo by przekonanym, e dobry Pasterz potrafi

rozwiza i zbi wszelkie zarzuty zwycizko, oczekiwa wic
ich rozwizania z postanowieniem, i swoj ksik spali.

Tomasz. Za przybyciem Proboszcza tak si odezwa:

wprzód nim ksidz Proboszcz zacznie mówi o witach
Najw. Panny, powinienem tu nadmieni, e ich liczba

zda mi si by nader wielk: utrudziem si, przeliczajc

je w moi 111 kalendarzu. Jakie w tej mierze jest zdanie

ksidza Proboszcza?

Proboszcz. Mój kochany Tomaszu, nie])()d()l)ie-

stwem jest zamiowa to. czc^go si nU) zna; ale jestem

I)ewny, e po objanie in tych wit uroczych i zamiarów

') Tsi rozmowa jest <)rv<,''in;ilt)i(' (I<m1jiii:i ))r/<'/ (lónmc/ji fiiiii

cuskie^o, ksiydz.i ('oin f.
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Kuciohi w ich ustanowieniu, nigdy ci na myl nie przyj-

dzie wyrzeka na icli liczb. \V rzeczy samej Koció ka-

tolicki z zamiowaniem pracowa nad tern, aby cze Najw.
Maryi Panny szczególniejszym sposobem krzewi. Eo i có
nad to moe by shiszniejszego? Albo to sam Bóg nie wy-

bra Najw. Panny za Matk Swemu Synowi^ Jake my
moglibymy odmówi hodów naszycli Tej, któr sam
Wszechmocny tak dalece uczcio A jeeli Bóg osdzi J
by godn przed wszystkimi córami Kwy, by zostaa mat-

k Boga, jake wic Ona musi by czyst i wit, godn
poszanowania i uwielbienia! Jake Ona j)owinna nam by
drog ze wzgldu na Jezusa swego Synal Ona w nietkui-

tem |)aniestwie poro i 'j wszy ,Iezusa, w pierwszych chwi-

lach ycia z ca troskliwoci Nim si zajmowaa; nic wic
nad to sprawiedliwszego, emy Jej wdzicznymi by po-

winni. Sam l*an Jezus kocha j najtkliwsz mioci sy-

nowsk, bo umierajc na krzyu poleci J opiece swego

najukochaszego ucznia. Przez co okazuje nam, e jest go-

tów wysucha })roby nasze za Jej porednictwem; i dla

tego widzimy J i)roszc za innymi w cigu swego docze-

snego ycia: b ) za Jej wstawiennictwem Jezus Chrystus

pierwszy cud w Kanie Galilejskiej uczyni. 1 oto s po-

wody, kt(')re zniew^alaj, e tak p )wiem, Koció do s[)rzy-

jania rozszerzeniu wedug monoci czci Najw. Panny.

Ludy wszelkiego czasu, dalekie od wyrzekania na to, za

szczliwe si poczytyway, ile razy znalazy sposobno od-

dania swych hod(')W Kr<')lowej nielia.

Tomasz. Ksie Prolioszczul w krajach protestan-

ckich, pr/.ez kt«'>re przechodziem, nieraz syszaem mówi-
cych to, co w ksieczce, jak mam w rku si znajduje, a

mianowicie: ie l>ibljii hanlzo ^hpe czyni u^zmianki o Naj-

witszej Pannie: a zatem e Ona nie powinna zajmowa
tr hierarchji istot stworz<niuch tego miejsca, jakie Jej Koció
1(1 folicl'i }rHkaznje i oznacza.

Proboszcz. Podstawa sdzenia o wielkoci Maryi,

z mniejszej lub wiksz(»j liczby tekstów, w których Pismo



wite o niej wzmiankuje wydaje mi si nader dziecinn.

Jeelihyiny t lekkomyln zasad przyjli, wtedy potrze-

b iby wnosi, e pimienni i faryzeusze na wiksze zasugu-

j u chrzecijan poszanowanie, anieli Matka Boa, po-

niewa o nich daleko wicej ksigi wite w^spominaj,

anieli o Najw. Pannie. Nie naley zwraca uwagi na
liczb ustpów przemaw^iajcych o Maryi, ale raczej na

sposób, w jaki Pismo w. o Niej przemawia. Alboto nie

wie.iiy, e o wielu osobach, najznakomitsze zajmujcych
stanowisko zaledwie krótka jest wzmianka w tekcie wi-
tym, tak Starego jak Nowego Przymierza? takimi s Mel-

chizedech, Symeon, Magowie, (trzej Królowie) i inni. To
samo powiedzie mona o wikszej liczbie Sakramentów
witych, które zaledwie o tyle s napomkiiite, e z nich

tylko poznajemy istot i p )c,hodzeiue boskie. Z drugiej

strony, jeste to prawd, e Kwangelja bardzo mao mówi
o Najw. Pannie? Oto naprzód Ewangelja opowiada Jej

genealogj czyli rodowód, nastpnie przywodzi posan-

nictwo Anioa Grabryela, który j pozdrawia od samego
Boga, w sposób peny uszanowania i wynosi J na daleko

wyszy stopie chway, niby si na to kiedy zdoby móg
jaki kazno Izieja katolicki, P^wangelia odkrywa nam wiel-

ko piknej duszy Maryi w szczytnem pieniu: ,,Uwielbiaj

duszr) moja Pana.'' (Aiagnificat.) Widzimy tam take
Mary J ik > matk Zbawiciela, przedstawiajc i ofiaiuj-

c w k )^oiele swegj Nowonarodzo icgo, stosownie do i)raw

Mr)jes^/i. a wity starzec Symeon o/.najmia Jej, e miecz

b )l<vci przeszyje Jej dusz. Ona i)()rlziela wygnanie swe-

go b ).skiego Syna przeladowanc^go przez )ezboneg() Iha-o-

da: znajfi ujemy J jeszcze w kilka lat póniej w kociele z

Jezusem, którego gu)i i oduaJH ujr. VV Nazarecie Sowo
Htao si (yineiii i chciao Jej ht/r jfo.^iinszue.ci Jezus i^ozpo-

ezynajc; swoje ycic publiczne, swoim j)icrv\>zym cudem,
o którym ju wspomnialeru, speni akl wysokiego szacun-

ku dla vviteJHwej Matki. Znajdujemy J u sl(')j) krzya,

w chwili ^'dy usyszaa /, ust swego umi^u-ajcego Syna' sio-



wa pelue nadziei dla wszystKirli ludzi: Xieffi(tst(f. (tto Si/n>

TwójT Nareszcie spotykamy ^\\ i. wi^teiiii niewiastaiiii po

zinartwycliwstaiiiii. I^rzckoiiN waniy t<i(^ wic*, e ksigi wi-
te wspominaj o Maryi Kr >! )Wt*j nieba tylekro ile tego

bya [)otrzeba; nie zapominajmy te, e najp )]v()rniejsza

Marya [)rawie nigdy nie ukazywaa si publicznie i urze-

ozywi<tnia w swoim yciu ukrytem i witem rozmylaniu

mioci boskiej ten idea ycia doskonaego [)rzed Bogiem,

jaki rozpocza od zaszczytn^igo przywileju dzi przez Ko-

ció ogaszanego, to jest, przez swoje Niepokalane Pocz-

cie, a kt(')ry uzupeniony zosta przez Jej równie cudowne
Wniebowzicie.

A jeeli jeszcze zwrócimy uwag na spos*ó),w jaki X'n/^-

, iji uute móiri o Tej Pdujiie nad imnnamL jako moemy
si poway na twierdzenie, e cze Maryi Hi)lii si
sprzeciwia cze Maryi, Tej, do której Arclumio witajc

J odzywa si: .Jutd jfozdrofriotui laxhi pelnu /'(Oi z Tob,
h}<m()xl(tiri<mn l^ij mi^dzij nie^i^ia^taini^ Tej, kt(')r Ellue-

ta pozdrowia sowy: .,.{ sk([de nti to, e jyrzyszht Matka

Pana ii((>je</(> do //mic:" 'i\\j, kt('>i-ej Duci wity podsun
te slown: ,J)to odt([d l)loi/oxlaii ionif ini^ zira hd frszf/^tkie

iiarodj/, alhotriem uc^t/nil mi iriidkie rzeczuT Tej, o której

niewiasta z ludu. wid/.c cuda Jej Syna, wyznaa: ,, Blo-

i/o:l(nri()ii!/ t/fvot, któnj Ci tionilT' Tej wreszcie, która za-

razem jest córk, luatka i oblubienic Wszechmocnego;

kt(')i Koció powszeciuy wzywa od tylu wieków uk')-

wii*: M(')dl si za nami gi-zesznymi teraz i w' godzin mier-

ci naszej. I Ta nie miaal^y i)raw^a, ])ymy J uczcili^

Nie, ^racia, i wy i ja niusim\ lo. co Tomasz czyta, uwa-

a za czyst zinewag!

romasz- Wyznaj, zr nic mi bardziej ine bolao

nad to, com zniewolony >y sucia u [)rotestant('»w, to, co

oid wygadywali [)r/,e(iwk() Najw. Panine; poniewa o-

prócz tego, e cze, jak Jej oddajemy opiera si na Ewan-

gielji i podaniu Kocioa, jak to nam ksidz l^ro)oszcz

<))jani, ale ja nadto zawsze utrzymywaem, e ona odpoaa-
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da naturze czowieka; czci bowiem Matk naley, a przy-

najmniej przeciwko Niej nie wystpowa, skoro si wie-

rzy w bóstwo Jej Syna. Dostrzegem nieraz o ile prakty.

ka tych sekeiarzy róni si od tego, co oni nazywaj swe-

mi zis idami. Pozwól mi ksie Proboszczu opowiedzie

pewif II fakt. którego byem naocznym wiad]viem.

Proboszcz. Sliicliam ci chtnie, Tomaszu.

Tomasz. Bdc we Frankfurcie u r. 1849, znajdo-

waem si tam w tym czasie, lviedy protestanci obchodzili

setn rocznic urv dzenia swojego poety Goethego^) uro-

dzonego we Frankfurcie. Nie bd si tu rozwodzi nad

uniesi^^niem zgromadzonego ludu, na wielkim placu ozdo-

bionym posgiem tego wielkiego czowieka. Po dopenie-

niu tej ceremonji wniesiono projekt, aby odwiedzi grób

matki G-oetliego dodajc, e, jeeli si oddaje cze syno-

wi, nie naley zapomina o tej, która go na wiat wydaa.
Mnóstwo wic ludu udao si gromadnie na cmentarz i na

grobie matki poety, równie wietne zoyli hody jak przy

stopniach jego posgu. Przypomniaem sobie t okolicz-

no wtedy, kiedy ksidz Proboszcz rozpocz mówi o czci

Najw. Panny Matki Jezusa Chrystusa, e ju z tego po-

wodu uwielbia j potrzeba i e to jest rzecz naturaln
uwielbia matk Boga, skoro ludno Frankfurtu tyle o-

wacji czynia dla matki Goethego.

Proboszcz. Masz suszno, mój przyjacielu, i su-

cham ci z przyjemnoci mówicego w obronie religji.

Nie dla tego, aby mi twoje zarzuty byy j)rzyjemnymi, ale

e odezwanie si twoje udowadnia, i nasze rozmowy byy
dla ciebie uyteczne. Wynurzaj szczerze, mój Tomaszu,

wt»zyHtkie twoje w])liwoci, abym ci móg w kadym ra-

zir okaza, n;i j.*ii< lichej opieraj si one zasadzie^ llro-

czyrtto.4ci Najw. Panny, znakomici(^ j)rzyczyniaj si do

) MoriM /-ri:i]osr s/c/<';,''óy tej u i'()(!zy.st()Aci ])r()t(vst:in(kir
j

w pijrni<' /')////// tl, In mn rnsnfuni \V«' Frii II rilicic No. 'J<)() i '207

Z r. 184th
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rozkrzewieilia Jej czci i uwielbienia, a chrzecijanie wszyst-

kich wieków mieli zawsze upodobanie w tych uroczysto-

ciach i witach. Pojmujecie wic teraz z jakiego to

])owodu.

Szymon. My wszyscy z nader wielk przyjemnoci
i zamiowaniem obchodzimy uroczysto Najw. Panny.

Proboszcz. Dziki Bogu; i)oniewa wszelkiej po-

mylnoci mona si spodziewa w takiej parafji, w której

Marya jest uwielbian. Stacie si godnymi waszych

przodków obciiodzc gorliwie uroczystoci Maryi; nie po-

przestawajcie na modach do Niej zanoszonych, ale przy-

swajajcie sobie Jej cnoty naladujc J w waszem poyciu.

Moemy teraz mówi po szczególe o kadej uroczystoci na

Jej cze powiconej; ale poniewa dogmat o Jej niepo-

kahinem poczciu, jako wieo zatwierdzony, ^-ta si tak

doniosym; al mi, e nie bdziemy mogli dzi numi o in-

ny cli uroczystociach. Jutro wieczór rozpoczniemy odpra-

wia uroczyst trzech-dniówk by si przygotowa do uro-

czystoci Wniebowzicia Najw. Maryi Panny.

Szymon. Prosiuiy ksidza Proboszcza, aby nam ra-

czy wytomaczy jasno, co znacz te wyrazy: Niei)okala-

ne Poczucie.

Proboszcz. Nie mog da lepszego okrelenia Nie-

pokalanego Poczcia, jak przytaczajc dosownie wyrae-
nie Jego witobliwoci i)a])iea Piusa IX, który zawyro-

kowa nieomylno w imieniu caego Kocioa katolickiego

w to, co kady chrzecijanin w przedmiocie, o którym mó-

wimy, wierzy powinien. Oto jego sowa: ,,Owiadczamy,
orzekamy i w\vrokujemy, e nauka wedug której Najw.
Marya Panna zaraz w chwili j)oczcia swego bya ju przez

8zc^eg(')lniejsz wszeci mocnego Boga ask i przywilej, dla

zasug Jezusa Chrystusa, Zl^awiciela rodu ludzkiego, od

w^szelkiej pierworodnego grzecliu zmazy ochronion i wy-

jt, jest od ^oga objawion: a przeto ])rzez wszystkicli

wiernyci mocno i stale j)Owinna )y wyznawan."
Te wic sowa oznaczaj, e dusza Najw. Panny zaraz
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po swojem stworzeniu poczya si z ciaem w stanie a-

ski i uwitobliwiona przez Ducha witgo, co nigdy nie

wydarzyo si innym dzieciom Adama pocztym w zmazie

grzeciu pierworodnego. Wiecie o tem, ze ten grzecli tyl-

ko przez cirzest moe by zgadzonym. Przez ten wic Sa-

krament uwolnieni bywamy od tej zmazy po naszem uro-

dzeniu; Matka za Boa zupenie tej zmazy nie zaznaa.

Lecz chciejcie, moi przyjaciele, zauway, e nie nale-

y Niepokalanego Poczcia Maryi, bra za jedno z Jej nie-

tknitem paniestwem, ani z przywilejem uchronienia si
w cigu miertelnego ycia, od najmniejszego, nawet po-

wszedniego grzechu, ani z uwitobliwieniem Jej przed

swojem narodzeniem.

Szymon. Jeeli dobrze rozumiem, to w. Jan Chrzci-

ciel by uwitobliwionym przed swojem narodzeniem; a

jednak by pocztym w grzechu.

Proboszcz. Suszna jest twoja uwaga Szymonie.

wity Jan Chrzciciel by uwitobliwiony w onie swej

matki przez obecno Jezusa Chrystusa, i dla tego obcho-

dzimy uroczysto Jego narodzenia; ale nigdy nikomu nie

przyszo na myl uwielbia Jego poczcie tak, jak uwielbia-

my poczcie Najw. Panny. wity Jan Chrzciciel by
wic uwitobliwiony przed swojem narodzeniem, a wic
by jjoczty w grzechu pierworodnym.

Szymon. Zdaje mi si to by rzecz bardzo waci-
w, e Matka Zbawiciela niebya podleg przeklestwu,
jakie sj)ado na pierwszych naszych rodziców.

Proboszcz. Tak jest, albo Marya bya i)oczta bez

zmazy, albo wypadaoby przypuci, e ulega przemocy

czarta. Przytocz wam w tej mierze zdanie wielkiego

Biskupa (Hossuet, kazanie o Niepokalaneni Poczciu): ,,Ale

jak uwaacie t nauk, czy j ])oczytujecie za tak bardzo

wzniosi- Co do mnie, kieidy rozwaam Jezusa Chrystusa,

t nasz mio i nadziej w objciaci Najw. Panny lub

sscego Jej pier macierzysk, lub sodko sj)oczywajc(v

go na Jej onie; kiedy rozwaam ma dziecin i nieogra-



12

niczono jakoby ograniczon, kiedy widz mojego Zba-

wiciela w ciasneni i dobrowolneni zostajcego wizieniu:

wówczas odzjwani si do siebie: Czyli to by moe, aby

Bóg dozwoli cho na chwil podda w^ladzy czarta t wi-
tyni, któr przeznaczy! dla Syiia swojego, ten wity
przybytek, który mu tak dugo i tak przedziwnie za od-

poczynek suy, to oe panieskie, w którem obchodzi

zaluiiny duchowne z nasz przyrod^ Tak, ja sam odzy-

wam si do siel:)ie, a i)otem zw^racajac si do Zbawiciela

wyrzec musz: bogosawione Dzieci, nie dozwalaj, aby

twoja matka bya zhabion. O, bo gdyby szatan by mia
do niej si zl3liy, kiedy Ty mieszkajc w Niej uczynie

j sw^oim rajem, jakimi piorunami lyby porazi jego

gow I z jak gorliwoci byby lironi ionoru i niewin-

noci Matki Twojej! lecz o bogosawiona Dziecinol przez

kt(')r wieki byy stworzone, Ty bye wprzckl, nim czas

istnie pocz: kiedy Twoja Matka bya poczt, Ty spo-

gldae na ni z wysokoci niebios i Ty sam utworzy

Jej czonki. Ty sam tchne w Ni duclia ywota, oy-

wiajcego Jej ciao, w^ którem Tw^oje nast])nie zostao u-

tworzone. O mdroci wieczna! nie dozwalaj, aby bya
ohydnym grzechem dotknita i aby przemocy czarta ule-

ghi. Przez Twoj dobro odwró od Niej to nieszczcie, u-

czcij 'J\voj ^^atk, spraw aliy korzystaa z wszeclimocnoci

Syna, który i)rzed Ni istnia: poniewa zapatrujc si na

te wszystkie, cudowne okolicznoci Ona ju ^ya Twoj
matk, a Ty bye Jej Synem."

Szymon. lyoby to oburzajcem pomyle nawet,

e Najw. Panna ulegaa ])rzemocy czarta^) O nie! nigdy!

IVoboszcz. A nawet uwaczalibymy przez to go-

dnoci osoby Syna Boego; albowiem mona si oswoi

z myl, eliy Pan Jezus wity nad witymi ch«*ia za-

wiera z grzesznic zwizek tak cisy, jakim byo zamiesz-

kiwanie w Jej w onie, rodzenie si z Niej; ksztatowanie

) Zobacz not^' 1-sza.
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si z Jej krwi. karmienie Jej mlekiem, korzystanie z Jej

wychowania, z Jej umiechu, podzielanie Jej ez i smutku?

Stajnia, zwierzta, chrzest wspólny grzesznikom i publika-

nom, mier krzyowa, wszystko to moe si stosowa i po-

godzi z upokorzeniem, jakie Zbawiciel chcia przybra, by

nas zbawi i pokory nauczy; ale jakime sposobem mona
pogodzi te dwie tak sprzeczne z sob rzeczy : Jezus Chry-

stus i grzecM

A nadto, czyli nie widzimy, jak wielkie zachodzi po-

dobiestwo midzy yciem Pana Jezusa i Maryi? Ona po-

dziela w swojem sercu macierzyliskiem boleci swego Syna
od urodzenia a do Jego mierci krzyowej ; umiera tak jak

Jej Syn; przeniesiona jest do nieba wraz z ciaem i dusz,
równie jak i On; a mona przypuci t rac rónic po-

midzy Jezusem i Mary w pierwszych chwilach jej istnie-

nia? Jeeli bowiem pierwiastki Bogu si nale, susznie

zatem powiedzie mona, e pierwsze chwile ycia Maryi
Jego Matki naleay Mu si wicej jeszcze, anieli Ewy,
która przecie wysza z rk Wszechmocnego w stanie

sprawiedliwoci i niewinnoci.

Jeeli zauwaymy, jak troskliwo Opatrzno boska

rozcigaa nad Mary, jako zaledwie po urodzeniu zawioda
J do kocioa, aby Jej przeznaczy nastpnie maonka,
którego sam Duch w. sprmiedliwyia zowie, a który sta
si stróem Jej cnoty; z tego przeto punktu widzenia nie

l;odobna przypuci, aeby Marya kiedykolwiek bya nie-

I>rzyjaciók Boga.

Gdybymy bowiem [)rzy pucili grzech j pierworodny

w Maryi, wtedy musielibymy J uwaa dahiko niej od

w. Jana Chrzciciela, który, by przynajmniej przed swo-

Jfin urodzeniem uwitobliwiony, albo przynajmniej musie-

libymy J nazwa równ temu witemu .Janowi, czego

te jeszcze powiedzie' nie mona, |)oniewa nieskoczona
zachodzi rónica pomidzy godnoci Matki Mesyasza a
godnoci Jego poprzednika.

Tomasz. Zgadzam si na to rozuniovvani(5, ale w ksi-
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eczce, któr nabyem za granic, czytam: e Pismo wite
nigdzie nie wsj^omina' o niepokalaneni poczciu Najw.
Maryi Panny.

Proboszcz. Prawda, nic wyraa si o teni w tych so-

wach, ale wskazuje i wywietla rzecz sam dostatecznie:

,,Poo nieprzyja pomidzy tob a niewiast, pomidzy
nasieniem twojem a nasieniem jej. Ona zetrze gow two-

j. Zaprzeczy wic niepokalanemu poczciu Maryi, o

którem to proroctwo wzmiankuje, nie jeste, przeistocze-

niem tej mowy wyszej z ust samego Boga^ nie jeste prze-

mienieniem nieprzyjani w przyjaii, przedstawieniem w-
a cierajcego niewiast, Matk yjcych, zamiast niewia-

sty gow wa cierajcej^

Przytocz jeszcze proroctwo Izajasza: ..Oto Panna
pocznie i porodzi Syna i nazwie imi Jego Emmanuel" (Bóg

z nami.) Azaliby proroctwo to miao si odnosi do pa-

niestwa ciaa, azali to proroctwo nie odnosi si raczej

do paniestwa duszy zupenego, cakowitego i nienaruszo-

nego, które si nie moe znajdowa w niewolnicy szatana,

zmazanej cliociaby na cliwil zmaz grzechu pierworodne-

go?O
Gdybymy mieli wicej czasu odczytabym wam jeszcze

') O.ytaoni w Skadzie Apostolskim \v dwji artykuy, to jest,

e B6^ Ojciec jest wszecliniocnym i e Jezus Clirystus Syn »reimi

równy jest narodzony z Panny Maryi, a to jest dostateczne do

przekonania nas. e ta przeczysta Panna \ya zachowa?] od grzechu

pierworodnego. Ojciec przedwieczny wynoszj^c Maryc do <^odno.<^ci

Matki Ho<(a, cicia wykonar caQ wszeclimocno w wywyszeniu

i wielkoci Mar}'!: I^ecit potcntram hi hrachio s>i(t\ frcit miM rnn-

(jna^ qni potcnn ef<t' Powiedzmy z Aw. Tomaszem, e sam Bo*,'' pra-

gnc wielkoci Syna, by równie wykonawca wielkoci Jego

Matki. Lec/ jeeli H6g uy caej swej wszecmiocnoci do stwo-

rzenia tego arcydziea swej aski, a zat<'m je zachowa od grzechu

pierworodnego, poniewa to zachowanie od Jego wszechmocnoci

zaleao. (Aug. Nicolas.)
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raz Bull papiesk ju ogoszon w Kociele, w której ten

przedmiot przedziwnie jest rozwinity; tymczasem daj je-

den egzemplarz dla tych, którzyby chcieli okrelenie tego

dogmatu jeszcze raz odczyta i rozway. Tomasz niech od-

czyta dalsze zarzuty mieszczce si w jego ksice, bo te

podadz nam sposobno do gruntowniejszego rozbioru te-

go przedmiotu i do zawstydzenia nieprzyjació nauki w.
Kocioa katolickiego.

Tomasz, w. Pawe wycza ze zgromadzenia wier-

nych, czyli rzuca anathema przeciwko tym wszystkim, któ-

rzyby ogaszali inn nauk od tej, jak sm Jezus Chry-

stus opowiada. Alici oto przez orzeczenie z dnia ósmego

grudnia, papie zrobi dodatek do dawnej wiary.

Proboszcz. Ten zarzut pochodzi tylko od ludzi nie-

wiadomych cakowitego ustroju Kocioa katolickiego.

W przedmiocie przez nas rozbieranym Koció uzna tylko

fakt, e wiara w przywilej Maryi bierze swój pocztek od

Apostoów,"'), ^) i e si znajduje w nauce objawionej; Ko-

ció wic nie utworzy adnej nowej prawdy, ale tylko

wycisn piecz swojej nieomylnoci na nauce, któr wy-

zaawano od czasów apostolskich i któr bardzo czsto oga-
sza, przy nadarzajcej si sposobnoci. Przejrzyjcie pis-

ma witych Doktorów czyli Nauczycieli Kocioa, poli-

czonych w poczet witych i którym Koció najwysz
powag przypisuje. Pytajcie liturgji Kocioa Wscho-
dniego i Zachodniego, a wszdzie znajdziecie to dobitnie i

jasno wyraone; przekonacie si, e Marya nie ulega ska-

zie grzechu pierworodnego. Papiee, wierni tómacze tego

dogmatu, pod zagroeniem kar kocielnycli, nakazywali

milczenie tym wszystkim, którzy przeciwko niemu wyst-
powali, a nie poprzestajc na tómaczeniu wszelkiej oj)ozy-

cji, (-oraz janiej wyznawali sw wiar w Niepokalane
Poczcie; a tern sanicMn domyl nici uznawali, e to poczcie

byo bez zmazy. Ju to zachcali wiernych do obcliodzt^iia

.) M Patrz noty '^-ii;i} i .'>-<*iju
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tego naboestwu, przywizujc do liczne odpusty; ju to

pozwalali dodawa w Prefacji inszalnej wyraz: Iminacu-

lata (Niepokalana) jak nie mniej w Litanji Loretaskiej

o Najw. P. Maryi umieszcza wiersz: ,, Królowo bez zma-

zy poczta."

Wreszcie usilne wstawiennictwa i proby (1) ze stro-

ny monarchów i ludu, e strony uniwersytetów, stowarzy-

sze i duchowiestwa wszelkich stopni, by uzyska od

Ojca w. orzeczenie artykuu wiary o Niepokalanem Po-

czciu Najw. Maryi Panny ponawiane, stawszy si w o-

statnich czasach bardzo natarczywemi, zniewoliy Ojca

w. do odnowienia i ogoszenia pu^licznie tego artykuu
wiary naszej. Pius IX. pai)ie i)rzed ogoszenii^n tego o-

rzeczenia zada od wszystkich ])iskupów katolickich wy.

jawienia w tej mierze swego zdania listem okólnym wyda-

nym w Gaecie 1841) r. i zaleci w tym samym czasie wszyst-

kim wiernym uroczyste mody na t intencj.

Szymon. Zapewne to ów Jubileusz, którymy ob-

cliodzili przed kilkudziesiciu laty?

Proboszcz. Tak jest, mój przyjacielu, a wszyscy bi-

skupi wiata katolickiego w liczbie okoo szeset czter-

dziestu odpowiedzieli, e cae ducliowiestwo i wierni,

pod ich opiek zostajcy niewtpliwie i jednomylnie wie-

rz, e Najw. Marya Panna w poczciu swojem nie ule-

ga iK)wszeclinemu przeklestwu';) wszyscy prawie za-

równo uznali za rzecz stosown ogoszenie w tym czasie

') Jaka to róica pomi^nlzy zjiMlnoczciiitMu Kocioa, a z<^ro-

niadzcuiann polityczncnii. })arlanu'ntaiiii. tak })o(lziolonvnii. burzli-

wymi a cz^'.stokp) j^^orszcyiui! W toj inianowic'i(M)l<()liczno(i. Ivo-

ció wiar wyzna l30z s^irzoczek i )e/ podojrzcnia. cl\y w rozpra-

wacli ktokolwiek najmniejszy nacisk wywiera. Ze)ra on wiadec-

two biskii})ów rozproszonycli w piyciii czciacli wiata, wiadectwa

oddzielnie dane w pokoju, w rozmylaniach i sumiennoci, wreszcie

w okolicznociaei. które nie u)liaj w niczem powadze starych

So^ornw i Ictóic uwydatniy cliarakter wyjj^tkowy tego aktu pod



definicji tego dogmitu. Po wezwaniu pomocy Diiclia w.
przez wszystkich wiernych, Ojciec w. przyzwa do siebie

biskupów z caego chrzecijastwa. O cudowny powabie

milo:?ci Maryil wicej ni dwustu Kardynaów, Patry-

archów, Arcy-Biskupów, Bisku])ów, a daleko jeszcze wi-
ksza liczba Praatów i wysze w Kociele zajmujcych
godnoci kapanów, przybya do Rzymu w pocztkach
grudnia, aby uczestniczy w tryumfie jaki Koció przygo-

tow<i dla Matki Boga.^) W obecnoci wic tylu znakomi-

tych mów i w obliczu niepoliczonych wiernych przyby-

ych ze wszystkich krajów Ojciec w. ogosi dnia 8

grudnia 1854 roku Mary niepokalan w swojem poczciu.

Szymon. Nie zapomn nigdy tego dnia, w którym
obchodzilimy t wysawian uroczysto, wszyscy podzie-

lali rado Kocioa, wszyscy, bez wyjtku wedug mono-
ci owiecalimy nasze domy, nasz koció by przyozdo-

biony do niepoznania, a potem wieczorem iluminacje;

wszystko to z serca pochodzio i napeniao nas religij-

nem uniesieniem.

Proboszcz. Tak jest, ta ogólna rado, jaka si
objawia wszdzie, gdziekolwiek si katolicy znajdowali,

jest nader |)rzekonyvvajcym dowodem, e Koció nie wy-

nalaz nowego artykuu wiary, uzupeniajc yczenia

wszystkich prawowiernych katolików, jak to gosi broszu-

ra Tomasza, ale tylko nieomylnem swojem orzeczeniem

utwierdzi to, o czem wszyscy byli jn wewntrznie prze-

konanymi.

Tomasz. Moja ksika mówi, e Koci(') nie orzeka

nigdy ])i'awdy jako artykuu wiaiy dopókdl^y ta i)r;i\v(la

przez jaki(^go heretyka nie bya zaprzeczon i dla tego su-

rowr) krytykuje to wszystko, co papie Pins IX postano-

wi wzglriem Niej)r)ka]anego Poczcia.

trzciiui \vz;;l^*(l!irni; jid<() opiirtc^^o lui .\viM<l<ct w ic Pisinn w.. poda-

nisi chrzoHcijanskie^o i decyzji zMt wici-dzoiicj w Ivz\mic
' ) Zo))!icz noty 5-U^.
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Proboszcz. Wit^lkie sa-zt^^-^cie. e twoja l.rosziira nie

jest Kwangelj. a poznaj ju z twego nniiecliii. e i ty

sam za tak jt^j nie uwaasz. Ten dowckl opiera si na

faszywej zasadzie: K()c'i('>l nie tylko sdzi i ogasza do-

gmatycznie prawdy objawione, kiedy te s potrzebne, jak

np. gdy si jaka lierezja tworzy, któr trzeba powstrzyma;

ale czyni to jeszcze wówczas, kiedy uwaa, e orzeczenie

takie jest uyteczne dla dobra Kocioa i zbawienia dusz,

albo inaczej mówic, kiedy uwaa definicj swoj za wa-
ciw i stosown. 1 tak. Sobtu* Trydencki w W\ wieku

ogosi przywilej Najw. Pamiy jako artyku wiary, a tym
jest, e ta przeczysta Dziewica bya woln od najmniej-

szego gr/ecliu uczynkowego, chocia nigdy nikomu na

inyl nie przyszo i)rzeciwnic utrzymywa.

Tomasz. Zgadzam si co do tego zupenie, lecz do

ezego, [)ytam, [)osuy to nowe orzeczenie dogmatyczne, i

w czem je ksidz Proboszcz uwaa za stosowne i waciwe.
Proboszcz. Nie do nas naley ocenia stosowno

tego orzeczenia, ale raczej do Stolicy w. , która go orzec

postanowia. Co do nas, którzy wierzymy w nieomylno
Kocioa, wyzna i)owinnimy, e kiedy Koció uzna
ogoszenie tego artykuu wiary za stosowne, zatem, takie

by powinno; przytocz jednak niektóre powody, jakie

Koci(') zniewoliy do tego [)amitnego aktu^). I tak I-o

Koci('> zawsze pragn i'ozszerzy cze Najw. Panny i

Jej cliwa j)()midzy ludmi, a zatem na pierwszym wzgl-

dzie mia powikszenie naboestwa do Matki )oskiej. 2-o

Pragn równie powikszy zasug wernyci, nllK)wiem

ciocia oddawna czci niepokalanego poczcia Koció
zawsze sprzyja, wierni atoli pozl3awieni ^yli zasugi wiary

i dopiero odtd j na\vli. odkd ten artyku sta si dla

nicli obowizujcym. 8-0 Koció zamierzy pomylno
Kocioa sanu^go, zwaszcza dzisiaj ^dc ustawicznie na-

pastowanym przez niedowiarstwo. Od lat kilkudziesiciu,

') Z())acz not ()-t!i,
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wystpki obrzyde o mao co nie przywiody do nieochy-

bnej zguby caego spoeczestwa. Otó, Koció l^atolic-

ki przekonany jest, e Marya jest wszecliwadn przez

swoje wstawiennictwo do Boga. witobliwi clirzecijanie

tak byli pewni o porednictwie królowej nieba, i nie oba-

wiali si wyzna, e dzie, w którym ta nanka bdzie za-

mienion na artyku wiary, stanie si pocztkiem pomyl-
nej epoki dla caego Kocioa. Jeeli potrzebujecie ja-

kich jeszcze w tej mierze objanie, prosz si odezwa.

Szymon. Oznajmi nam ksidz proboszcz, e wiara

odnoszca si do Niepokalanego Poczcia staa si obo-

wizujc od orzeczenia ogoszonego dnia 8 grudnia 1854

r.: prosz nas jeszcze nauczy jakie obowizki na nas wka-
da to ogoszenie?

Proboszcz. W ogoszeniu wydanem do ludu Rzym-

skiego dnia 2 grudnia 1854 r. kardyna Patrizi Wika-
rjusz Jeneralny Jego witobliwoci wyrzek: ,, Po ogo-
szeniu dogmatu Niepokalanego Poczcia Maryi bdzie arty-

kuem wiary, e Marya nie zgrzeszya w Adamie; e ta prze*

czysta Dziewica nie ulega ani na chwil mocy czarta; b*
dzie artykuem wiary, e przez zasugi Jezusa Chrystusa Jej

pikna dusza bya zachowan od grzechu pierworodnego,

i e, przed uksztaceniem bogosawionego Jej ciaa,

bya uwitobliwion od Boga, obsyx)aii wszelkiemi

askami i darami, jakie przyj moe stworzenie uprzywi*

h-jowane i wybratie na prawdziw Matk Boga." Koció
w swoici orzeczeniacli dogmatycznycli jest zawsze wspie-

ranym pomoc Duclia w. a lubo ludzie, którzy go skada-

j, mog si ])omyli w wielu innych rzeczach, bo wówczas
dziaaj jako pospolici ludzie, ale bd staje si niei)odo-

bnym tam. gdzie Koció orzeka to co wierzy mamy, bo
wówczas Koció dziaa jako kolumna i ])odpora prawdy^
Jako tumacz Objawienia. A zatem, my nie tylko obo-

wizani jestemy wyznawa w^iar Ho to, co Koció
nam rjo wierzenia j)orlaje; ale nadto winnimy t wiar we-
wntrzn wyznawa Z(iwntrzu i(; tyl<* razy, ile tego potrz(^)a
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wymaga bidzie i nie za})iera si jej wobec ludzi. Bo prze-

widywa mona, e wiat powstawa bdzie przeciwko temu
orzeczeniu Piusa IX w imieniu Kocioa w tej mierze wy-

danemu. Gdyby tu szo o rzeczy wiatowe, wiatby na nie

zezwala, ale wiat jest wrogiem rzeczy odnoszcych si do

Boga; a poniewa w tem, co si dziao ku uczczeniu Najw.
Dziewicy nie znajduje si nic z tego w czem si wiat lu-

buje i owszem tene przeczuwa, e to dzieo zdolne jest do

oywienia i wzmocnienia wiary, któr on i)otpia; trzeba

si obawia, e nauki niepokalanego poczcia uyje za te-

mat do szyderstw i satyr: dowodem tego ksieczka Toma-

sza jak [)rzyniós na nasze zgromadzenie, ksieczka, któ-

rej ju widz tylko strzpki na ziemi. Tym to sposobem,

mój kochany Tomaszu, wymierzye jej sprawiedliwo,

na jak sobie zasuya.
Szymon. Ju dawno miaem si zapyta ksi«lza

Proboszcza, dla czego zazwyczaj przedstawiaj Niepokala-

ne Poczcie tak, jak w starym kociele, to jest: Matk
Bosk stojc na globie zieniskim, trzymajc w rku li-

Ij i dei)czc gow wa. Ma Ona jeszcze ksiyc pod

nogami, a k(')k() gwiazd otacza Jej gow. Co wic znacz
te goda jakie Jej artyci dodaj; bo co do lilji myl, e
ona ])rzedstawia czysto Najw. Panny. ^)

Proboszcz, lak jest co do lilji, aw deptany Jej

nogami oznacza, e Marya l)ya ocironion od grzechu

pierworodnego i e uwodziciel naszych i)ierwpzych rodzi-

ców, nie mia nad ni adnej wadzy, i)oniewa nigdy na-

wet cie albo pozcn* grzecliu nie splami Jej duszy i owó
eo oznacza w, którego gow depcze Najw. Dziewica

')*Prz(Hlsta\viaj nnsiiic Niepokalane Poczcie Maryi jak

nastpuje: wyobraaj rJ siedzc all)o stojc prosto, (który zwy-

czaj na zachodzie jest zachowany od trzynastego wieku) trzymaj-

c na swych kolanach lul> w objciachjlzieci Jezus, majce krzy

osadzony na do dugiej wóczni, kt(')r przebija smoka deptanego

przez sw Matk.*
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przez swoj czysto i wito; e nastpnie jest wysz
od wszystkich ludzi a wic Królow ziemi, dla tego umie*

szczoao J na szczycie globu ziemskiego. A co znaczy

ksiyc znajdujcy si pod Jej nogami? Wiecie, e ksi-

yc podlega odmianom, ju to wziastajc ju malejc. O-

wó Marya majc pod nogami swoimi t planet tak nie-

sta oznacza, e jest woln od wszelkich ziemskich zmien-

noci i wacha pomidzy zem a dobrem.^) Jeeli za ota*

czaj Jej gow koron z gwiazd, to dla tego, aby nam
wyobrazili, e Marya myl i uczuciem zawsze bya z Bo-

giem i jedynie samym Bogiem si zajmowaa. ^Moe te
to godo by znakiem, e Marya jest królow nie tylko

ziemi ale i nieba.*

Szymon. Jake to wszystko jest piknie i mdrze
obmylane. Przy moim domu znajduje si statua Maryi

niepokalanej, bdzie mi ona jeszcze milsz, odkd dowie-

dziaem si, co te wszystkie ozdoby przy niej si znajduj-

ce wyobraaj.
Proboszcz. Moesz nadto, Szymonie, wielk korzy

z tej statuy jak posiadasz otrzyma, jeeli stara si b-
dziesz o urzeczywistnienie w sobie tego wszystkiego czego

ona naucza. Prawd jest, e uleg skazie grzechu pier-

worodnego, ale bye od niego uwolniony przez chrzest;

twoim wic obowizkiem jest depta gow wa, oddahijc
od siebie wszelkie j)okusy. W, którego widzisz pod sto-

l)an)i Maryi trzymajcego w swojej })aszczy jabko zwo-

dnicze, do któnigo zwyk hi kilka pikny cli listków jest do-

')*llmieszczeni(i ksiyyca pod iu)}4aini Maryi moe ma swój po-

(y/A^U'k 7Xiy\, /A) Muzumanie z(h)l)ywszy kraje* katohckic i i<()ci<)y

zamicniajsjc na moczcty po/rzucali / nidi krzye, a na icli miejsce

pomni(;szczali ^^odo swojej liciczji. ksiyyc. Katolicy za wy-

hiwszy siy z pod ich jarzmu i odzyskawszy to !^wilyni<', ksiyców
nic zrzucali ale poumieszczali na nicli fiLjiii Maryi, jako znak, o
Marya wszystkie kacerstwa zwyciya i zwyci^^a, jak to o Niej

Ko.^ció opiewa.*



danych, oznacza, jak nieprzyjaciel naszego zbawienia sta-

rannie grzech upiksza i przedstawia go w ksztacie przy-

ncajcym, alemy powinni si mie na bacznoci, nie da
si uwodzi jego chytroci i unika zego chociaby byo
w naj powabniej szych wyobraone kolorach. Na wzór

Maryi trzymajmy stale lilj w naszych rkach, to jest

czysto serca i witobliwo ywota, postpujmy za Jej

przykadem: niechaj myli i uczucia nasze wznosz si
zawsze do Boga ponad gwiazdy; depczmy nogami to wszyst-

ko, co jest ziemskie i zmianom podlege; nie czymy nic

w brew woli i rozpozrzdzeniom boskim dla zgubnego zy-

sku i interesu.

Nasza pierwsza Matka zostawia smutny takiego po-

stpowania przykad^ ;) co do nas, naladujmy wzór jaki

nam podaa nowa Ewa, prawdziwa Matka yjcych, a to

z tak sam gorliwoci, z jaka dotd naladowalimy
pierwsz Kw, dozwalajc si czartowi uwodzi.

Po tych ojcowskich upomnieniach, Pasterz poegna
zgromadzenie zachcajc obecnych, aby si nazajutrz

zgromadzili dla suchania dalszych nauk o witach Naj-

witszej Dziewicy i aby si przez nie |)rzygotowali si do

bliskiej uroczystoci Wniebowzicia.

) Zol)acz notr T-niM,



OBJANIENIA
do rozmowy dzkwitej.

(1) Niepokalane Poczcie jest tak dalece nastpstwem
zasadniczego dogmatu wiary chrzecijaskiej, e nawet

Luter sam rozbierajc w pozdrowieniu anielskiem wyrae-
nie: ,,Blogosawiona ty midzy niewiastami" wyrazi
si: Nigdyby Anio nie móg ozwa si w te sowa do Ma-
ryi, gdyby Ona kiedykolwiek ulega bya przeklestwu,

bo ten wyraz hlogosaiaiony oznacza, e Ona przez ask
Bo bya zabezpieczon od wszelkiego grzeciu!

Pewne pismo protestanckie {Gazette Eccl. prot. de

Berlin 9 GrudniciS odpiera gorliwców teorji grzeciu pier-

worodnego, nastawajcych przeciw dogmatowi katolickie-

mu: ,,Po co te wszystkie wrzaski? ta wiara w niepokalane

poczcie Maryi wypywa z wiary Wcielenia; i dziwi si
naley, ze u katoliKow orzeczenie tt-go artykuu wiary te-

raz dopiero nastpio. Jeli bowiem nie zgadzacie si na

v;atkowit rewizj (poprawk) teorji grzechu pierworodnego,

nic wam wicej nie pozostaje, jak zaprzeczy zgodnie z ka-

tolikami wszelkiego wpywu grzeciu pierworodnego, na na-

tur Clirystii8a,a to prowadzi do twierdzenia,e Jego Matka
bya te bez zmazy pierworodnej |)0('zt. Tutaj Rzym nic

wicej nie czyni, tylko wyprowad/ji wniosek mieszczcy

Hi w nauce Kocioa katolickiego, wyznawanej zarówno i

przez naszycti prawowiernych, którzy prdzej lub i)ónie3

zobacz si przywicHizionynii do uczczenia 'W)} Dziewicy."

Miejmy nadzi(\j, <^ |)ewn(^go dnia Jaska stani(» si
Hilniejsz od rozumowania, aby pizywie z)kany(!i na

ono jfHlnoci katr)lickiej.

i'i) Nauka o Niepokalanem Poczcfciu obji^ta Ko-
ranem. WiaHonio, ze niii/Jiiiiaiiizin jest to mic^szanina
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religji ydowski^;.] i chrzro.l.iaiiskifj. Kri^^ga il. ^^vi^^ta:

A">/*''//. opisuje prawicdoslowiiie z Ewaiigielji ^vi^teg() u-
kasza. Zwiastowauie Paua naszego Najw. Pauiiie ])rzez

Auiola Gabryela, i znajdujemy tani wyrane podanie, e
Marya nie byhi grzeelieni skaon. Oto ustp: ,,Uezeij

Mary w Koranie, uezeij dzie w którym Ona wydalia si
ku wschodowi od swojej rodziny. Ona l)rzyjla tajt^nnie

welon. b\ sie nim okrv, a mv>mv do Niej wysiali (labry-

ela, naszego (hn*lia pi)d postaci czowieka. Miosierny

jest ucieczk moj, jeli si ty Jego l^oisz . . . . Jestem pizy-

saiiy od twojego Boga. rzeki anio. Zkde mi ])rzyjdzie

to dzieci? odrzeka Dziewica: aden miertelny nie zbli-

y si do mnie, ho grzech jest /iti iiieznann. Tak si stanie,

odpowiedzia Anio. { Konni tloniaczoiiy przez Sararego

t. II str. .:.;.)

e Mahomet odebial to [)odani(^ od ydów, al 1)0 od

cirzecijau, jest to dowiedzionem jeszcze przez Biskuj)a

Algieiu w licie do Ojca witego o Niepokalanem Pocz-

ciu, e on i)rzekaza t wiar swoim uczniom, i e ta od

wiek<'>w a do dni naszych si przecliowaa. Przeczytamy

jeszcze naszym czytelnikom dwa ustpy najznakomitszych

muzumaskich uczonych, nie pozostawiajcych adnej o

tym fakcie wt|)liwoci.

Sjowa I)j(dal-Kddina: ..Wedug i)ochniia, adne dzie-

ci Adama nie [)rzycliodzi na wiat, na któregoby })rzed

jego narodzeniem Ohitan (szatan, djabe) nie tchn. ]!'//-

jci hifli z pod pr((fr(i: Munja i Sf/n Jej.''

Sowa Collada: , .Kade stworzone rodzc si jest

przebite niewidzialnie przez ('liitana oprócz Jez^iso i Maryi;

Ilóij rzuci zapon midzij inini a djahlein. Tclmienie wro-

ga powstrzymane t zason nie miao do nich przystpu.

Mówiono nam te, e ani jedno ani drugie nie ])openio

adnego grzechu, jako je poi)enia reszta ludzi. i^Cstp

z Koranu na EtrangieJj przez X. Bouri/ade.^

(•M Uroczysto Poczcia Najwitszej Maryi
Panny w Angiji iw Normandjiw Xl wieku. Lyon,
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Stolica Gallów, gdzie najprzód na Zachodzie obchodzono

ten przywilej Maryi witem ustanowionem przez miejsco-

wego Arcybiskupa Falkona w r. 1128 przyja to wito
od w. Anzelma Opata, który je uroczycie obchodzi

w swojem Opactwie Bek w Normandji wprzód, zanim je ob

chodzi w Kantorbery. Zkde wic przysza ludowi Nor-

mandji ta pobono ku Niepokalanemu Poczciu^ Z wy-

padku, którego opowiadanie jest cudowne a zarazem i au-

tentyczne.

Czytamy w rkopimie z dwunastego wieku, znajdu-

jcym si obecnie w bibliotece Alencon fakt nastpujcy,
który si sta w r. 1070.

.,Duczycy dowiedziawszy si, e Anglja pozostawaa

pod panowaniem Normandji, nie mogli przenie tego, e
si widzieli pozbawionymi wyspy, do której sobie rocili

prawo. Przygotowywali si przeto do wojny i uzbroili flot

aby wypdzi zdobywców z drugiej ojczyzny, któr im Bóg
da.

Król Wilhelm, posyszawszy o tem, uzna za izecz po-

trzebn, aby t wie zbada. Wybra zakonnika z kla-

sztoru Ramsey i wysa go do Danji, aby si dowiedzie o

prawdzie. Opat ten imieniem Helsin, czowiek peen ro-

zumu, speni wiernie swoje posannictwo, poczem wsiad
na okrt, aby wróci do Aiiglji. Okrt jego ju przeby
wiksz cz podróy, gdy naraz powstaje gwatowna bu-

rza i wzrusza niebo i morze. Majtkowie znueni walk
z bawanami upadaj na duchu, ami si wiosa, rw si
liny, dr si agle, caa nadzi(^ja ocalenia znika. W(')W-

czas wszyscy na okrcie bdcy w roz])aczliwych woaniach
polecaj awr, dusz«i Bogu; wzywaj Mary, ucieczk nie-

Hzczliwych, iiadzic^j rozpaczajcych. Xagh^ spostrzegaj

ma czcigodnego wejrzenia, i)rzy)ranego w odzienie bisku-

pie, który zda si sta niewzruszenie na bawanach tu
przy samym okrcie*. l\in zwraca si do Opata Ih^lsina i

mówi mu: ,,Chcesz-(; uiiiknaj' niebezpieczestwa nioi-skie-

go^ — Na odpowied ()j)ata. iz tego wanie z caego s(uva
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pragnie, — ,A wic dobrze, mówi ta znakomita o^ol^a,

wiedz, e jestem wysaiUem Pani naszej Maryi, matki Bo-

ej, której tak pobonie wzywae; a jeli poshicliasz mo-

wy mojej, bdziecie i t\ i t^Yoi towarzysze ocjdeni od gro-

nt^go niebezpieczestwa bawanów." Opat x)rzy rzeki, i
we wszystkiem bdzie poshisznym. ..Frzyrzecz przeto Bo-

yu i mnie, rzecze anio, e bdziesz rolcrocznie obchodzi mo-

czycie dzie Poczciu Mutli Chryst^isowej, i e hdziez(>i/l(f-

i<zal imcenie tego dnia.^^ Helsin, jako czowiek roztrop-

ny, zapyta, kt(')rego dnia naley obchodzi to wito^
,, Dnia ósmego grudnia/' {Sexto idits IJecetnbri.) ..A jakie

pacierze bdziemy odmawiali''^ doda Oi)at. ..Wszystkie

pacierze jak o Narod?enin n^ija by cen awiaif w ciie

Poczcia Najw. Maryi Panny, zamieniajc tylko wyraz;

Narodzenie na wyraz: Poczcie^

W teje chwili burza ustala, a pdzeni silnym wiatrem

()j)at i jt'go towarzysze dobili zdrowo i cao do brzeg('Av

Anglji. Helsin wszystko to. co widzia i sysza ogosi o

ile inogl najspicszniej, i zaj)rowadzi sam wito Poczcia

w klasztorze Kainsey."

To opowiadanie poczytywano zawsze za autentyczne.

Haronjusz uwaa je za bardzo ])rawdo})odobne, a w. Pius
\' dowi(')(l, jak je uznawa, gdy pacierze o Poczciu

Najw. Panny urzdzi wedug wskazówek Anioa.

Kroi Wilhelm zdumiony opowiadaniem Opata Helsi-

iia. z.voa wszystkich biskupów Anglji i Normandji. ae-

by sic narad/Jli w tej tak wanej sprawie. Biskupi j)o-

stanowili, /.e wito Poczcia obchodzi si bdzie we

wszystkich stanach Auglo-noiiiiandzkich. To wito prze-

szo nastpnie do Fi-ain-ji i innych kraj(')w Kur()i)y zachod-

niej. {Zoh. I nirers. d . /? Grndjno IS')4 ^'.)

(\) Wstawiennictwo Niebios na korzy tego

dogmatycznego orzeczenia, /daje si, e i niebiosa

w latach ostatnich chciay si i)oczy z domaganiami

wszystkich wieniycli, aby [)rzyspieszy orzeczenie tak da-

wno upragnienie i przyspieszyy je, ^ tak jjowiemy mno-
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gocia cudów.

W roku 1830 Najwitsza Dziewica objawi]a si po-

kornej córce w. Wincentego z Pauli, której imi dotd
jest nieznane, zarzdza odbicie cudownego medaljonu i u-

czy nas tej modlitwy, co krzewia cuda nawrócenia i u-

zdrawiania po caym wiecie: ,,0 Maryo bez grzechu po-

czta, módl si za nami, którzy si do Ciebie uciekamy."

Nawrócenie Maryi Alfonsa Ratisbonne. Mo-
dzieniec ten nalecy do rodziny bogatej w Strasburgu,

wychowany by w religji ydowskiej, czu za nienawi
najwiksz do religji chrzecijaskiej. Zachcony do po-

dróy, w oczekiwaniu chwili oznaczonej do polubienia

dziewicy, swojej krewniaczki, obdarzonej wdzikami i ma-
jtkiem, co stanowi partj szczliw wobec wiata, Ra-

tisbonne przyby w kocu jesieni r. 1841 do Neapolu, aby

rozkoszn sw podró posun a na Wschód.
Wedug tego projektu, mia si uda z Neapolu do

Palermo, a zrzdzenie cudownej Opatrznoci zawiodo go

do Rzymu w dniu szóstym stycznia 1842 r. Lecz jakim

sposobem dosta si do Rzymu? Tego nie umia powiedzie,

ani sobie wytómaczy. ,, Zdaje mi si, pisze on po swojem
nawróceniu, em drog zmyli, bo zamiast si uda do biu-

ra zdajcycli do Palermo, dokd i ja zmierzaem, i)rzyby-

em do biura dylia^isów rzymskich, wszedem i zajem
tam miejsce." W Rzymie mia szczliwe spotkanie z Teodo-

rem Bussiere, swoim dawnym koleg, dobrym clirzeciani-

neiii. Rozmowa dwóch przyjació wszczynaa si bardzo cz-

sto o kwest jac]i religijnycli a koczya si ])askim kon-

ce])tem co do religji katolickiej sowy: ,,ydem si urodzi-

em yditui umr." Wszelako [)ewneg() dnia Bussiere

do.szed do tego, e go skoni do przyjcia cudownego me-

dalika i do ])rzepisaiiia modlitwy w. B(irnarda: ,,Memora-

nr (Pomnij o Najw. Dziewico, e dotd nie syszano itd),

co uczyni dla przy|)odf)bania si jemu i artujc z ttigo

naboestwa.
Skdind osoby pobon(3 wypraszay cd Boga iiawi'(')-
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ceiiir modzieca. Pan de la Ferronays. którego koniec

by tak [)i(^knyni. jak i cae jego ycie, zaj si nim bar-

dzo gorliwie, chocia go zuj)enie nie znal. W chwili gdy

wnuczki Bussiere^a odmawiay Zdrowaki za Katisbonne'a

i czyniy luby aby si zwróci na drog prawdy, Katis-

bonne rozniyhi o powrocie do Neai)ohi. Przygotowania

ju byy ])oczyiiione, a on mia wyjeda dnia 1<> stycznia.

Jaki wpyw nieokrelony zatrzymuje go w Rzymie. W dniu

dwudziestym dziewitym Stycznia okoo jioudnia roz])ra-

wia jeszcze j)rzy kawie na placu hiszpaskim z ca swo-

bod i It^kkomylnoci niedo])uszczajc adnej powanej
myli. Wyszedszy okoo godziny i)ierwszej, si)otyka Hus-

8iere'a zdajcego do kocioa w. Andrzeja delie frat dla

zarzdzenia i)Ogrzebu . p. pana de la Ferronays, który

w wilj tego dnia umar. Pizypumy tu do sowa same-

go Hussiere'a: ,,Wcliodziem spoem do kocioa, Ratislionne

widzc i)rzygotowania suby. ])yta mi, dla kogo one s
przeznaczone. Dla przyjaciela, któregom (loj)iero co stra-

ci, dla j)aiui de la Ferronay'a któregom koclia serdecznie.

W(')wczas zacz si j)rzechadza po nawie kocielnej, a

wzrok jego zimny i obojtny zdawa si mówi: ,,To ko-

cie')! dosy zaniedliany.''—Zostawiam go po stronie episto-

y (na prawym l")rzegu ot a i"za) w maem odgrodzeniu ])rze-

znaczonem do ustawiania trumny, i wchodz do wnti'za

klasztoiu. Moja nieobecno trwa mniej wicej dziesi
do dwunast u minut.

Wracajc do kocioa nie spostrzegam zrazu Hatis-

bonne'a. iii<MM) ])()uiej znajduj go klczcego w kai)licy

w. Michaa. Przybliam si do niego, trcam do trzecie-

go i czwartego razu, zanim spostrzeg moj obecno. Po-

czem zwraca si do mnie z twarz zazawion, skada rce
i mówi wyrazem nic dajcym si okreli: ,,01il jake si
ten pan za mnie modli." (Iicia mówi o i)anu de la Fer-

ronays.

Byem sam zdumionym z ])odziwienia; czuem to, cze-

go si doznaje wobec cudu. Podnosz Ratisbonne'a, pro-
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wadz go i wynosz niemal z kocio]a, pylan], co mu jest,

i dokd chce i. ,,Prowad mi dokd zechcesz, wola; po

tern, com widzia, staj ci si posusznym.'' Nalegam na
by si wytómaczy, on tego nie moe; — wzruszenie jego

jest zV)yt silne. Wyjmuje z zanadrza medalik cudowny, o-

krywa go pocaunkami i zami oblewa. Od})rowadzam go

do jego mieszkania, a pomimo nalega nie mog od niego

wymód z nic, oprócz wykrzykników przerywany cli kaniem:
,,0h jakem szczliwy! O jake Bóg jest dobrA ! Có za

peno ask i szczcia! Jake opakania s godni nie-

wiadomi!"' Potem zalewa si zami mylc o kacerzach i

bisurmanacb.

Gdy to wzruszenie poczo si uspokajj^, Eatisbonue

z promieniejc twarz, powiedziabym cakiem przemie-

nion, cliwyta mi w swoje objcia, cauje, prosi bym
go zaprowadzi do spowiednika, czyli chce wiedzir, kie-

dy moe by oclirzczonym, bo bez tego >by niemóg. Po-

wiada, e si nie wynurzy przed otrzymaniem zezwolenia

kapaskiego: ,,Boto, co mam powiedzie, mog tylko

opowiedzie na klczkach."

Prowadz go zaraz do klasztoru Jezusowego, do ojca

Vilefort, który go zachci do wynurzenia si. Wówczas
Ratisbonne wyjmuje medalik, cauje, i)okazuje go i woa:
,, Widziaem J., a wzruszanie zapanowao nad nim. Ale

wkrótce móg si spokojnie wyrazi i oto jego wasne
sowa:

Billem n:óu:czaH na chimlk^ n^ hokciele, liedii naraz neiu-

leni niepokój niemypowiedziany. Podniosem oczy, cay bu-

dynek mi znikn, ?/; kaplicy zdao s/^, e tak )>oiriem nhipio-

ne cae ^nuatlo. a mf^ród tyc/h pi^oniieni jmjatria si f<tojqca

na otarza irielka, janiejca, j/ena nutjeHtatn i irdzii^ku Dzie-

mic(t Marl/a, taka nania jak na medalika ; sia niejfokonalna

]}chna umie hi Niej. Dzieadca daa mi znak rk, bym kl-

kn, zdatraa .^i m&a mi: Tak dobrze! Ona nic do tnnie

nie mfhria, alem ja inszyntko zroz^imia.

W kilka dni po trm inaj^Hlal \ c/ikm objaw leniu orc-
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dowiiictwa Maryi woda chrztu skropia czoo Ratisbo-

nne'a a Koció policzy jedno dzieci wicej na swym onie.
* Ksidz Cornet, thnnacz francuslvi niniejszego dziea

i autor tylu pielonych not i dodatków oraz caej Rozmo-

wy o Nicpokalanem Poczciu Najw. Maryi Panny, mu-
sia zapewne pierwsze swoje wydanie dokona przed urz-

downem kocielnem uznaniem i zatwierdzeniem Ofiarowa-

nia Najtr. Maryi P. w Lourdes (Liird;) nie mona bo-

wiem przypuszcza, aby tego tak doniosego faktu w ni-

niejszej uwadze nie by pjmieci. Jeeli bowiem obja-

wienie paryskie w roku 1830 byo domaganiem si nieba

o ogoszenie dogmatu Niepokalanego Poczcia, to obja-

wienie w Lourdes roku 1858 byo stwierdzeniem sameje
Najw. Panny Maryi, jak dalece miem Jej byo dokona-

ne ju naonczas tego dogmatu ogoszenie.

Ramy niniejszycli uwng nie dozwalaj nam opisywa
szczegóowo powtarzanych kilkakrotnie objawie uczy-

nionych witobliwej dzieweczce. Ograniczamy si przeto

na skróconej wiadomoci o teme objawieniu w broszurce

pod tyt.: Noweiuia do JYajtr. Panuf/ Maryi askami sy-

ncej >r Lourdes (Warszawa, roku 1872) ktcn- tu do-

sownie i)omieszczamy:

Dnia II lutei^^o 18r)8 r. spodobao si Najw. Matce
Boskiej us'-czliwi swem objawieniem mod, czternasto-

letni dzieweczk nazwiskieni I^ernadette Soubirous

mieszkajc w ])oudniowej Francji blisko Pireneów. Ro
dzicejej, i)oczciwi lecz ubodzy, |)rzeznaczyli j do pasienia

trzody, a caym skarbem Bernadetty bya anielska nie-

winno i pobono.
/darzyo si, e 1 1 Lutt^go okoo 1 1 godziny |)rzed po-

u(lui(;ni, moda Soubirous posza ze sw siostr i drug
towarzyszk po drzewo, l^o w tej okolicy jaki w wielu in-

nych, wolno jest ubogim zbiera suclie gazie. Nasze

trzy dziewx*zta ])rzy)yy wanie do groty Massabielle,

kiedy raptem Bernadetta usyszaa mocny szum wiatru, a

te wszystko okoo niej byo spokojne, moda dziewczyna
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doznaa pewnego zdziwienia, które zmienio si w prze-

strach przy powtórnem.powstaniu ^^ielkiego ^zumu, wte-

dy Bernadetta podniósszy gow krzy]\na i pada na ko-

lana przed tajemniczem widzeniem, jakie si cczom przed-

stawio... Có to byo za widzenie? Oto niewiasta nadlu-

dzkiej piknoci, w której wszystko dowodzio, e jest

mieszkank Nieba.

Bernadetta prawie w zachwyceniu, przeegnaa si i

zacza mówi koronk; t, gdy ukoczya, tajemnicza pO'

sta znika. Lecz jeszcze kilkanacie razy ucieszya sw.
obecnoci mod wieniaczk. Podczas jednego z tych

widze, ukazao si w gbi groty ródo z którego pynca
woda uzdrawia wszelkie cierpienia. Zaledwie woda ta

wytrysna, ujrzano za jej uyciem cuda, przypominajce

te, jakie Bóg-Czowiek czyni w yciu swem miertelnemu

a o których w. Mateusz i w. ukasz w swych Ewan-
gieljach mówi: ,,Coeci vident, claudi ambulant, leprosi

mundantur, surdi audiunt," (lepi widz, chromi chodz,

trdowaci bywaj oczyszczeni, gusi sysz.) S. Matli. XI,

5. S. Luc. VII, 22. Bognie zmniejszy swego miosierdzia,

Marya nie zamkna swego Serca, my tyllvO ostyglimy
w wierze, w nadziei i mioci Boga.

Ale wrómy do Bernadetty, która niezmiernie pra*

gna pozna tajemnicz Pani, tyle dobroci jrj okazujc.
W dniu 25.m marca, w którym Koció obchodzi Zwia-

stowanie Najw. Panny, Bernadetta usyszaa w gbi
serca gos woajcy j do groty, pospieszya wic na*

tychiiiast, a za ni jak zwykle mn(')stwo ludzi, którzy je*

diiak nie mogli ani widzie, ani sysze nic z tego, co si
dziao, jedna tylko Bernadetta ])ya wiadkiem tylu cu*

dów. Posta niebiaska znów jej si ukazaa ])romieni(v

jca piknoci i wiatem: szata bielsza nad nieg, osona
tiirkur^owa posiana gwiazdami. i^(*rnadetta w zachwyce-

niu zapomniaa r) ziemi, dojnero po chwilowej modlitwie

zawf>aa: o Pani, powiedz, mi, jaki(* jest Twe imir^ i trzy

razy powtórzya to samo za])ytanie, nie otrzymujc iFin(g
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odpowiedzi jak uiniecli pelfii uroku. Bernadetta yo raz

czwarty prosi: o Pani, bagani Ci, chciej mi powiedzie,

kto jeste i jakie jest Inii^ Twoje- tym razem Marya.

rozkadajc rce opucia je ku ziemi, jak gdyby dla po-

kazania, e s pralne bogosawiestw dla ludzi, potem skhi-

dajc je i patrzc w niel)o z uczuciem ywej wdziczi oci,

wyrzeka te sowa: Jestem Niejfohilane Poczcie i znika,

a I^ernadctta równic jak wszyscy inni, znalaza si na-

przeciw pustej skay.

Biskui) Laurens de Tarb^'S okaza najwiksz ostro-

no w swej decyzji wzgldem zdarzenia tak zadziwiajce-

go, a stosujc si do zwyczajów Kocioa, który nigdy nie

uznaje podobnych wy[)adk(hv, jeli cho najmniejsza za-

cliodzi wtpliwo, ustanowi komisj do badania wszy-

stkiego, co si stao.

Tymczasem, naj wyraniejsze cuda za wezwaniem Mat-

ki boskiej i iizNciem wody ponawiajc si nieiistannie,

l)rzemogy wszelkie trudnoci: l)iskup przychyli si do

''.dania swego ludu i pielgrzymów, a tam, gdzie dawniej

widziano tylko niedostpne skay, dzi wznosi si wspania-

a witynia na cze Najw. Maryi Panny askami sy-

ncej w Lourdes.

Miasteczko Lourdes, pooone w poudniowej Francji

w Pii-eneaeh. l)yJo prawie ineznane przed rokiem 1858, te-

raz wie o niem caa Kuroj)a, co m(')wi, sawa jego ])rzt^sza

morza i napenia nadziej wszystkie serca dzieci Maryi.
* Doda tu musimy, e rckio cudowne wytryso na

skutek grzebania w ziemi paluszkami dzieweczki z rozkazu

ot)jawiajcej si Pani: a woda cudownie uzdrawiajca,

werlug najcilejszego uczonycli cliemików l)a(iania. opr(')cz

przymiotów zwyczajnej dobrej r(')dowej wody. nie zawie-

ra w sobie adnych inuNcli leezinczych pierwiastkchy.

Wiarygodno opowiadali i^ernadetty stwierdzona jest

przelicznymi dotd si ponawiajcymi cudami i askami;

a rzetelnoci jej samej dowodzi pokora i ub(')stwo dzie-

weczki. Córka biednych mynarzy miaa sposobno zbo-
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gacenia siebie i caej rodziny; a pomimo to, ani ona, ani

jej rodzina nie przyjmoway adnej ofiary, ona za sama
wstpiwszy do klasztoru penia obowizki prostej sue-
bnicy i uboga w ubóstwie ycie skoczya. Pokora jej by-

a tak wielka, e nie chciaa ani przy zakadaniu kamienia

wgielnego do ogromnej wityni, postawionej na miejcu

objawienia, ani na konsekracji dokoczonej ju budowy,

by obecn i nigdy w yciu tego kocioa nie widziaa.

Zwróci tu trzeba uwag i na to, e objawiajca si
Pani, po kilkakrotnycli domaganiach si Bernadetty kim
jest, nie nazwaa si Mary niepokalanie poczt, jakoby

przymiotnikowo, ale rzeczownie: ,, Jestem Niepokalane Po-

czcie;" jakoby chciaa powiedzie: jestem uosobionym no-

wo zatwierdzonym i wyrokiem nieomylnego Kocioa uzna-

nym dogmatem Niepokalanego Poczcia Najw. Dziewicy.

Najw. Marya Panna i tu i w widzeniu paryskiem

objawia si bez dziecitka Jezus, bo te i oba te objawie-

nia s vv cisym z sob zwizku.*

o). Uroczysto 8=go grud. 1854 r. w Rzymie.
W dniu 21 czerwca roku 431 cae miasto Efez byo w ru-

chu i zatrwoeniu. Dwustu z gór biskupów pod przewo-

dnictwem w. Cyrylla, Legata najwyszego Pasterza, zgro-

madzio si w kociele N. P. Maryi. Zadaniem tego uro-

czystego zebrania byo zbada i potpi bdy wygaszane
przez Nestorjusza, a szczególniej jego twierdzenie w przed-

miocie macierzystwa najwitszej Dziewicy, której za-

przecza tytuu prawdziwej matki Boej. ^) Bd ten rani
do gbi serca ludu clirzecijaskiego, któremu tytu za-

') *Kacor.ski ^sjd NCstorjusza by nict.ylko l)lunierstwem,

ale i .szczyU*m niedorzecznoci. Tylu byo za czasów rzymskich i

póniej cesarzów i królów, o któiych w chwili ich nar(j(lz('niii i

modo.ci nikt rii<* marzy, e zostamy monarchami, wszehiko, j^aly

nimi zostali, nikt nic odmawia ich matkom tytidn matki cesarskiej

Iii) królewskiej, i odpowiedni*' t<'rnii t.\ tulowi honory im oddawa-

no. .Jak^ \\'n^'(' \>y\()hy rn<'(h)rzcrznocis^i odmawiar Maryi tytuhi i
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przcczaiiy )y szczegliiie drogim: i dlatego to obywatele

Efezu zebrani okoo zgromadzenia Biskupów oczekiwali

z niecierpliwoci skiitkn ich narad. Rozprawy trway od

wschodu soca a dn zachodu: lecz nic nie mogo uspokoi
pobonego zaiiiei)okojeiiia wiernych. Jedni w witych
rodzinnycli przybytkach gorco si domagali, aby kacer-

mistrz Nestor.jusz zosta ])otcpionym. i eby Maryi przy-

znano tytu Matki Boej; inni otaczajc koció, w kt(')rym

zel)rani h\V\ Biskupi, oczekiwali decyzji, by si rychlej do-

wiedzie, co oni orzekn.

Wreszcie posiedzenie si skoczyo, a skoro si dowie-

dziano, e Sobór zadecydowa, i Marya powinna by na-

zywan Matk Boga, i e orzek ])otpienie tych wszystkich,

którzyby inaczej utrzymywali, wszystek lud na t wiado-

mo wyda niezmierny okrzyk radoci. Cae miasto ocho-

tnie uiluminowaiio i przyozdo^iono uroczycie, Biskupów
odprowad/ily do ich mieszkania tumy ludu, szczciem u-

pojone, z pochodniami rozlewajc nad nimi wonnoci i za-

sypujc kwiatami. Owo, cudowne widowisko, jakie wy-

da wiek pity, ])rzejty wiaiii i mioci ku N. Maryi.

IJzym niedawno mia widowisko nieust]nijce temu,

o którem dopit-ro co wspomnielimy. Liczba Biskupów ze-

l')ranycli w wieczneni miecie w d. 8 grudnia 1854 r. bya ró-

Nvn Z(*l)raniu t^eskiemu. Zadaniem zelirania byo ogosze-

nie najznakomitszego ])rzywileju Mryi, bdcego przedmio-

tein wiary powszechnej, a wszystkie wieki z utsknituiiem

ocz(^kiway wyroku, kt(')ryby jego nieomylno wygosi.

czci matki l^oi'). kiedy Ten co siy z Ni(\j iisirod/il ju przed poczy-

eiciiL a nawet (Mlwiocznie l>yl Bo^ntun: kiedy sam Arclianió Ga-

)i vel w chwili zwiastowania mianowa Syna co si z Niej narodzi

Emanuelem (Hóo- z nami) i rozwodzi si nad .Togo panowaniem,

której,'-!) koca nie bdzie. Nikt zaiste z cirzocijan nie myla
twierdzi, en Marya >yla Jezusa jako Ho^ni porodzia, ale wie-

rzono, e Ten, której^o porodzia, ju w cliwili poczcia )yl Bo-

giem.*
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Lecz Pius IX, szczliwszy od w. Celestyna móg sam
przewodniczy zebraniu Braci-kardynaów, Patryarchów,

Arcybiskupów i Biskupów caego wiata. Nie potrzebowa
karcie którego z Braci-biskupów lub jakiego nowego Ne-

storjusza. Nie byo ani jednego przeciwnika w tem przeza-

cnem rzymskiem zebraniu. W tym tryumfie Maryi szo tyl-

ko o pokonanie bezbonoci; samo tylko pieko zadrao.

—

Skrelimy przeto o ile si da, obraz uroczystoci, któ-

rej tylu witych oczekiwao, a któr Pan w swojem nie-

przebranem miosierdziu zachowa na nasze nieszczliwe

czasy, jakoby na pokrzepienie nadziei i dodanie otuchy.

wito Rzymu jest witem caego wiata; miao ono za

przewodnika sam gow Kocioa. Dwustu Biskupów
przybyych ze wszystkich wiata zaktków, z odlegych
krain chiskich, z pusty Ameryki, z wysp najodleglej-

szych Oceanji, otaczaj jakoby wietnym wiecem zast-

pc Jezusa Chrystusa; dwustu do trzechset Praatów wszel-

kich stopni i tytuów, wszelkiego- rodzaju ubiorów, suy
mu za orszak honorowy. Có to za pikny widok zstpu-

jcej po wielkich schodach Konstantego tej, z niczem nie-

porównanej procesji, zoonej z szeciu Kardynalów-bisku-

pów, z trzydziestu siedmiu Kardynaów-kap^anów, z jedy-

nastu Kardynaów-djakonów, jednego Patrjarchy Wscho-
du. 42-ch Arcybiskupów, stu Biskupów ^postpujcych

dwoma rzdami, przybranych w infuy. Ojciec w. idzie

za nimi w caej okazaoci przyborów papieskich. 6piew

litaiiji o Wszystkich witych rozpoczty w kaplicy Sy-

kstyskiej cignie si^ przez cale prezbyterjum i wielk na-

w Bazyliki w. Piotra. Thim ludn niezliczony toczy
si, aby widzie pocIkkI j)asterzy Kocioa i otrzyma
bogosawiestwo Gowy najwyszej, j)OHtpujc(\j w sku-

pieniu duclia i mo^ilitwie, 2 radoci malujc si w ca-

lem obliczu i oczach. Przybywszy przexi kaj)lic Najw. Sa-

kramentu, caa procesja przystawa. Ojciec w. oddawszy

cze Bogu ukrytemu w witym przybytku, modlitw
kanoniczn //ik'>ii -//i piew litanji; poczmi orszak ki(i-
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ruje si ku otarzowi konfesji (grobu w. Apostoów)
janiejcemu tyarami i kosztownemi infuami, krzyem
i lichtarzami zotymi, relikwiarzami, kwiatami i wiatem.
Przechodzc okoo statuy pierwszego papiea, któiy zda-

je si wita swego 259-tego nastpc Piusa IX -go, na on

czas chwalebnie panujcego, dziedziczcego jego powag
i cnoty.

Kiedy najwyszy Pasterz zasiad na swym tronie,

wszyscy Praaci id kolejno odda mu hod caujc nog
lub rk, na której janieje piercie pasterski. Wszy-

stkie kraje s tam reprezentowane. wiat prawie cay
tam si przedstawia, aby wici tryumf Królowej nie-

bios.

piew Tercji ju si skoczy, hod zosta zoony,
msza w. ma si rozpocz, a Wielki Kapan nowego przy-

mierza zblia si do otarza, dla spenienia czcigodnej o-

fiary, Ewangelj odpiewano w dwócli, przez Koció
w liturgji uznanycli jzykacli: owó i chwila niecieri)li-

wie oczekiwana, godzina od wieków w wyrokach Wszech-

mocnego oznaczona: wszystkich oczy zwracaj si ku tro-

nowi Najwyszego Pasterza; wród niezliczonego tumu
cicho uroczysta nastaje, wszystkich serca wznosz si
ku niebu. Koció powszechny wysya w deputacji do

Zastpcy I^ana Jezusa, piciu ze swoicli pasterzy ])rosz-

cycli o uwzgldnienie ])ob(>noci ludu chrzecijaskiego,

i o orzeczenie wiary odnoszcej si do Niepokalanego l^o-

czcia Maryi, jako artykuu wiary Kocioa katolickiego.

Jego Kminencja Kardyna Dziekan w. Kolegjum w towa-

rzystwie Patryarcliy Aleksandryjskiego, jednego Arcybi-

skupa greckiego, oraz Arcyiiskupa i Biskupa aciskiego
obowizani s do zaniesienia wyrazu ycze Kccioa i do

ponowienia naglcej proby. Zastpca Jezusa Chrystusa

sucha proby wielce miej jego sercu, owiadczajc, i
chce raz jeszcze wezwa Ducha witego i zasign rady

od Bnga. Nie sciodzc z swego tronu klka; cay koció
korzy si z nim posi)ou, a on rozpoczyna pienie Yeni



37

Creator, któremu piewowi wtóruje duchowiestwo i cay
tum niezliczonego ludu. Hymn si koczy. Zastpca
Pana Jezusa powstaje, piewa modlitw, nastpnie wo-

bec wszystkich Biskupów i wicej ni 50 tysicy wier.-

nych, z mitr na gowie, z powag najwyszego Mistrza,

obowizanego objania zdania i wydawa orzeczenia do-

gmatów wiary, rozpoczyna czytanie Dekretu gosem po-

wanym, dwicznym i majestatycznym, nadajcym jego

mowie wdzik okreli si nie dajcy.

Po wezwaniu Najw. Trójcy, w. Apostoów Piotra i

Pawa, w chwili zbliajcego si ustpu odnoszcego si
do Niepokalanego Poczcia, gos jego si rozrzewnia, oczy

si zawi, a w chwili, w której orzeka sakramentalne so-

wa: definimus, deceimimus, et confirmamus, (okrelamy,

orzekamy i stwierdzamy) wzruszenie oddech mu tamuje i

musi si wstrzyma dla obtarcia ez strumieniem z jego

oczu si wymykajcych. Tymczasem wida, e si zdo-

bywa na najwysze wysilenie, aby zapanowa nad swojem

wzruszeniem i znów rozpoczyna dalsze czytanie tym pew-

nym i powanym gosem, który sdziemu wiary przystoi.

Wzruszenie jego znów si wzmaga, gdy ropoczyna mówi
o askach jakie N. Maryi P. zawdzicza, o askach jakich

si spodziewa, i spyn z Jej ordownictwa dla uchyle-

nia za zagraajcego spoeczestwu i Kocioowi... Jak-

e to bya mi Bogu ona chwila, gdy w tem niepoliczo-

nem zebraniu ttnio tylko jedno serce mioci ku Maryi,

gdy si ozwa jeden tylko gos wspólnej wdzicznoci ku
Bogu 1 powitaniu Maryi, uwieczonej klejnotem Niepo-

kalanego Poczcia!

Zaledwie Papie zaintonowa Te Dernn caa Bazylika

si wzruszya i rzekby, e to tylko jeden gos zoony
z r)0-ciu tysicy gosów, wznosi si do nieba, aby uwielbi
chwalebny przywilej Najwitszej Dziewicy.

Po Te Deunt wspaniaa korona przyozdol)! obraz Ma-

ryi, który Hztnk;i pomiecia |)() nad kai)lica Kanoników.
Naj])rzód ten janiejcy klejnot j)()Hwica Ojciec wity
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na saniyin otarzu Konfesji, a najwyszy Kapan poprze-

dzony swoim wspaniaym i poszanowanie nalvazujcym

orszakiem, idzie procesjonalnie dla woenia na sl^ronie

znalvomitej Monarcliini nieba i ziemi l\lejnotLi, siJiawionego

pobonoci Kapituy w. Piotra.

Nie opuszczajmy jeszcze Bazylilci |)rzed upamitnieniem
dwócli lub trzeci wyi)ad]v()w, lvtóre szczególniej wzruszyy

niektóre osoby, co byy icli wiadkami. Patrzcie o godzi-

nie wpó do \) rano na t lektyk niesion i)rzez sub Ojca

w. która si posuwa ku Konfesji przybrana ubiorem pur-

purowym i janiejcym. Suba ta i)osuwa si ostronie i

z uszanowaniem: s to ci, co prowadz na t uroczysto
witego l^iskupa, pochwyconego w podróy chorob, a

kt(')ry chcia pokona trudy dugiej drogi i przygód rozhu-

kanego morza, a])y tylko usysze ogoszenie tego sawne-
go dogmatu, oczekiwanego z gorcem pragnieniem. Syszy
on wygoszon usty Piusa IX-g() t upragnion wyroczni;

odchodzi zadowolony, teraz moe umiera, bo widzia

tryumf swojej ukoclianej Maryi na ziemi. Jest nim, nau-

k wsawiony Biskup z Mans, Bouvier, który w par dni

póniej na rkach prawie Ojca w. umar.
A ten starowina cay biao przybrany, którego pod-

trzymuj dwaj panowie, a udaje si, l)y zasiad w gronie

Kardynaów. Kt('> to taki^ Jestto ksi Kocioa, miy
u]:>ogim. których jest opatrznoci lubo i sam jest ubo-

gim; jestto Kardyna Bianclii. I ten te clicia zawlec si
na t uroczysto, z kt(')rej wracajc powtarza hymn Sy-

meona: .-Teraz fr(/p}txzcz(txx sug Twego v^ pokoju-
Po czem. gdy Pa|)ie zdejmuje z siebie ubiory kocielne,

oto przychodz dwaj zakonnicy, dwaj przewodnicy wiel-

kiej i witej rodziny w^ Franciszka. Jenera zgroiuadze-

nia Konwentualnych (Franciszkanów) i Jenera Obser-

want<')W (Kapucynów). Jeden trzyma gazk lilji zot,
•drugi tak gazk srebrn; ci okazujc je Ojcu w. pro-

sz, by takowe j)rzyj laczy, jako i)okorn oznak
w<lzicznoci zakonu w. Franciszka z i)owodu nowej czci
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uznanej Matce chrzecijan, a szczególniejszej ich zakonu

patronki. I owó zy. z jakjemi zoono t pobon ofiar

pobonycli synów w. Franciszka, i owó zy z jakiemi j
przyj Pasterz najwyszy.

Nadchodzi wieczór, wic i kolej na lud, oznajmiajcy

sw rado. Stolica Rzymu staje si kocioem wzniesio-

nym dla Maryi; jestto literalnie miasto p]omienia.

Wszdzie transparenta, wszdzie obrazy Maryi, wszdzie
wiersze ku Jej uczczeniu, wszdzie napisy: Maryo bez

zmazy jjoczta \

Cay wiat rozumie, e Rzym wanie rozpoczyna du-
gi szereg owacji ku uczczeniu Maryi, który si rozpocie-

ra na okrgu ziemi. Panuj wic nad nami o sawna Pani,

o Matko ukocliana, podwójnie ukoronowana, w niebie

przez Syna. który jest Bogiem, a na ziemi przez Zastpc
Twego Syna. jakim jest Papie Pius IX, przez Ko-

ció powszechny i przez wszystek lud chrzecija-

ski.

6). Orzeczenie Niepokalanego Poczcia jest stosowne

i waciwe, poniewa jest zbawiennem lekarstwem na
najwiksze ra..y moralne teraniejszego wieku, wieku ra-

cjonalizmu i niedowiarstwa; przeciwstawia ono akt, a

akt najuroczystszej powagi, (nakazujcej wielkiej katoli-

ckiej inteligencji wiar w czyn ho^^i) 2)cintaizmoioi^ który

za{)rzecza grzechu pierworodnego i ubóstwia czowiel^a;.

przeciwstawia przeklestwo uroczyste, wystawiajc przy-

wilej Maryi bez grzechu pocztej (-'a wic jedynej, od te-

go przeklestwa oclironionej*); rozsterkom i;7'ote'^^//^c^/7M

przeciwstawia jednoó katolick; grubemu rnaterjalizinoioiy

okazuje najwzniolejsz z tajemnic, to jest: Wcielenie

podwyszone, jeli to by moe, blat^kami laski i chw^nly,.

jakimi janieje najwitsza Dziewica. Do grzesznycli

odzywa si: patrzcie, czem bya zawsze Matka, starajcie

si by godnymi J^j dziatkami |)i'zcz czysto serca i wi-
tobliwo ywota. Zaczeni wywyszenie Maryi bez grzecliu

pocztej jest tryumfcni Kocioa, laski i wiary. M(')wi
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bowiem Pius, Biskup z Poitiers: nznat- niepokalane po-

czcie, jestto uzna grzech pierworodny, nzna odkupie-

nie (*nawet wstecz dziahijce'-') nadpiz)i( dzc ne, dzie^al-

no Boga. ot)jawienie, Ewangeljc, uzna konieczne prawo
zdania si na wol Bo i cierpliwo; uzm. za te wszyst-

kie punkta, jest to zanikn wszelki przystp materializ-

mowi, komunizmowi i socjalizmowi: jest to uzna chrz-

cijanizm, który bdzie zawsze niezwyczicn zapor i

najzawzitszym nieprzyjacielem wszystkich nieporzdków,
wystpków i bdów, ale niemniej najwierniejszym stró-

em wszelkich praw Boych i ludzkich.

7). Ewa i Marj^a. B(')g jakoby zazdrosny, mówi
Tertuljan, chcia naprawi swój obraz i swoje podobie-
stwo tym samym sposobem, jakim go czart przeklty u-

szkodzi. Ewa bya dziewic, kiedy do swej duszy dala

przystp sowu, które j o mier przyprawio: zarówno i

do ona drugiej Ewy, to jest do Maryi zstpio Sowo,
które nam ycie przynioso, aeby ta sama pe, która by-

a narzdziem naszej zgul)y, stal si równie naszem na-

prawieniem. Kwa uwierzya wowi, a Marya uwierzya
Anioowi Gabryelowi, tak wie to, co byo uszkodzone

przez atwowierno jednej, naprawi(iiie zostao przez

wiar drugiej {De resnr. canihs).

Porównanie, jakie czyni w. Ireneusz midzy Ew i

Mary jest niemniej znakomite: Jako Ewa, mówi on,

maonka Adama, lecz jeszcze dziewica, staa si przez

nieposuszestwo przyczyn mierci dla siebie i dla caego
rodu ludzkiego, tak przeciwnie Marya, maonka Józefa,

ale dziewica, przez swoje posuszestwo, staa si tak dla

siebie, jako i dla wszystkich ludzi, rkojmi zbawienia.

Wizy niewoli, jakiemi nas skrpowaa Ewa dziewica

przez atwowierno, rozerwaa Marya d^.itwica przez swo-

j wiar. Pierwsza bya uwiedziona rozmow ducha cie-

mnoci i opucia Hoga gwacc Jego przykazanie; druga

przez rozmow Anioa usposobion zostaa do poczcia i

noszenia w swem onie Boga, poddajc si Jego rozkazom.
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Jeeli tamta bya nieposuszn Bogu, to ta bya piln
w spenianiu Jego woli; a tak dla Ewy jeszcze dziewicy,

dziewica Marya staa si obronicielk, a jako ród ludzki

zosta przez dziewic na mier skazany, tak równie przez

dziewic zbawienie pozyska; nieposuszestwo jednej zo-

stao powetowane ulegoci drugiej, a przebiego wa
zostaa zwycion niewinnoci gobicy.

(Adversus. Yalent. 1. III. r. 33. I V, r. 19.)

DODATEK I.

Ocalenie Piusa IX za przyczyn Niepokalanej
Maryi. Najwitsza Panna nie ocigaa si dugo z oka-

zaniem wiatu katolickiemu, ile Jej mie byo pomnoenie
chway na ziemi, jakie Jej Ojciec w. zgotowa, bo w kil-

ka miesicy po ogoszeniu dogmatu Niepokalanego Pocz-
cia, ocalia go z niebezpieczestwa, które zagraao jego

yciu, a któreby byo w gbokim smutku wiat katolicki

pogryo.
Papie Pius IX wracajc dnia 11 kwietnia ze zwie-

dzenia katakumb w. Agnieszki, uda si do klasztoru tej

witej, gdzie poleci przyrzdzi obiad dla siebie i dla

swojej wity, w której znajdowao si kilku kardynaów,
arcybiskupi Pragi i Lizbony, kilku biskupów, praatów,

generaowie Allouveau z Montreal, komendant dywizji

francuskiej i Hoyos komendant garnizonu austrjackiego

w Ankonie, i t.p. Przygotowano z tej okolicznoci kilka

z najobszerniejszych pokojów, a midzy innymi sal ja-

daln i gocinn.
W jaki czas po obiedzie Ojciec w. zada, aby do

sali gocinnej, w której si z wielu zaproszonemi osobami

Hwego orszaku znajdowa, wj>rowadzon() uczniów Pro})a-

gandy przypuszczonych do ucaowania swej nogi. Papie
zasiad na krzel^i ustawionem w kocu sali, a kardynao-
wie i inni zaproszeni znajdowali si obok niego. Ucznio-

wie Propagandy w liczbie okoo stu, stanli w pókole
przed nim, a ikkI ich ciarem podoga sali )ardzo si u-
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gia. Ucaowanie nogi si rozpoczo, a przed papieem
klcza modzian majcy powróci do Rosji. Po zadaniu

mu kilka pyta i zadaniu, aV>y go poinformowa o oko-

licznociacli i)oloenia, sysze si da straszny oskot.

Wielka belka podogi zaamaa si i owe stokilkadziesit

osób w nieadzie si zapado. Uczniowie naprzód byli

pocliouieni i utworzyli pierwszy j^okad, na który wkrót-

ce zwaliy si inne osoby z szybkoci odpowiedni do od-

legoci w jakiej si w sali znajdoway. Papie siedzcy

w samej gi)i sali, zsuwa si jak najwolniej woajc:
,,Maryo Niepokalana ocal nas wszystkich!'' — Modzie-

niec znajdujcy si u nóg jego wzi go w swe objcie, aby

powstrzyma upadek, który nieco si opóni, i niebez-

pieczestwo zmniejszy... Skoro tylko mga kurzu okry-

wajca ca t scen nieco osiada, osoby znajdujce si
w sali ssiedniej pospieszyy na ratunek Papiea, ku któ-

remu zwróciy si wszystkich obawy. Ale Ojcu w. nic

si zego niestao, nie okazywa nawet najmniejszego

wzruszenia. W chwili upadku wezwa pomocy Maryi Nie-

pokalanej: gdy si podniós, pierwszem Jego sowem byo
uspokojenie wszystkich. Pominwszy kilka nie szkodli-

wych obrae, wypadek ten, który móg by spowodowa
bardzo liczne ofiary, nie pocign za sob adnych szko-

dliwych nastpstw.

Rzym cay uzna w tym wypadku szczególne zrzdze-

nie Opatrznoci ordownictwa Matki Boej. Trzeba byo
zbiegu wielu okolicznoci, aby w tym razie nie nastpiy
skutki okropniejsze. Konie gwardji szlacheckiej znajdo-

way si w tym samym lokalu, a te na par minut przed

tem zdarzeniem wyprowadzono. Mona sobie wyobrazi
jakieby si byo wywizao zamieszanie, gdyby te zwie-

rzta byy si zmieszay z zapadnitemi z pierwszego pitra

osobami: a strach ogarnia na sam myl nastpstw ja-

kieby std wyniky.
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DODATEK II.

Kilka faktów dowodzcych wiary Kocioa
w Niepokalane Poczcie. Akta mczestwa w. An-
drzeja Apostoa wprowadzaj tego w. mczennika mó-

wicego do prokonsnla Egeusza: ..Propterea quod ex im*

maculata terra creatus fuerat primus homo^ necesse erat^ ut ex

immaculata virgine nasceretur perfectus ho7tió'\—
,
,Dla tego,

e z niepokalanej ziemi utworzony zosta pierwszy czowiek,

konieczn rzecz byo aeby z niepokalanej dziewicy na-

rodzi si doskonay czowiek".— (Bóg-czowiek urodzony

z niep<)kalanej dziewicy).

Orygenes (w Ill-im wieku) w wykadzie Pozdrowie-

nia anielskiego, sowa Anioa: ^<7S^i'^ j^^^?za przekada na
jzyk grecki wyraeniem, które oznacza: w asce stv)orzo-

na.

wity Augustyn (w IV wieku) wyranie owiadcza,

e mówic o grzechu pierworodnym, nie ma na myli,

go przypisa Maryi.

W wieku pitym ju si odi^rawiao wito Poczcia

Najw. Maryi Panny w Normandji, a w wieku siódmym
w caym Kociele.

Na staroytnym marmurze w Neapolu, z czasów dzie-

witego wieku, znajduje si wyryty kalendarz, w którym
pomidzy innemi wymienione jest wito Poczcia zapisa-

ne na dzie 1) grudnia.

Cofamy si przed wypisywaniem ustpów z Ojców
Kocioa o tej znakomitej tajemnicy; s one nie do policze-

nia.

ZreHzt, bulla j)apiezka i liczne dziea traktujce wy-

cznie ten przedmiot, przytaczaj mnóstwo dowodów
z podania katolickiego.
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Narodzonie Najw. Maryi Panny. — Imi Marya i je jj^o znacze-

nie. — Ofiarowanie. — Zalubienie. — Zwiastowanie. — Anio Pa-
ski. — Zdrowa Marya. — Swic^ta obowizkowe. — Oczyszczenie.

(Miitkji Boska j^romniczna). — Wywody. — wito Najwitszej

Panny Bolesnej.

Fo odi)ieAvaniii na cze Maryi pieni, któr wpzysey
umiej: ,, Witaj Królowo nieba" — Proboszcz tak

zacz:
Kochani parafjanie! Opowiedziawszy wam znaczenie

wita Niepokalanego Poczcia Najwitszej Panny, przy-

stpi zamierzam do wykadu innych Jej uroczystoci, i

rozi)oczynam dzi rozmow o uroczystoci Jej Narodze-

nia, O które my obcliodzimy dnia 8 wrzenia. Jeeli

wito Poczcia naszej Matki nas rozweselio, to uroczy-

sto Jej Narodzenia powinna nas napeni wiksz jeszcze

radoci. Z tego to powodu dzie ten. w pierwszych

wit^kach Kocioa, a najniezawodniej od pitego wieku,

obchodzony by uroczycie, a duchem pobonoci z tej

pamitki wiejcym, przejty by cay Koció. Z tego

wszystkiego co wam wczoraj ])owiedziaem, moecie si
przekona, e obchód Narodzenia Najwitszej Maryi

Panny jest czci osobliw i wyjtkow, jak Jej oddaje-

my. Oprócz narodzin Najwitszej Panny i witego
Jana Chrzciciela, Koció nie obcliodzi urodzin innych

witych. I to was zadziwia nie powinno,poniewa poprze-

dnik Chrystusa zosta uwitobliwionym przed swojem
narodzeniem. {vl\ L h'). Narodzin za innych wi-
ty cli Koció nie uzna za stosowne, aby je obchodzono,

(' Wedug wiaro^^odnych poda, Marya urodzia si w mia-

steczku Nazaret roku 738 po zaoeniu Rzymu za panowania Hero-

da. Tradycja przyjyta przez hul ydowski upewniaa, e pierwsza

Ewa w tvni-/o dnin zostaa stworzona.
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poniewa ich narodzenie grzecliem pierworodnym skaone
naleaoby raczej obchodzi smutkiem i aoci^).

Tomasz. Jednak w wielu krajach ludzie obchodz
uroczycie swoje urodziny.

Proboszcz. Prawda, lecz zwyczaju tego ródo nie

tkwi w katolicyzmie. Nie dzie urodzin powinien by
obchodzonym w kóku rodzinnym, poniewa w tym dniu

przyszlimy na wiat jako nieprzyjaciele Boga; ale raczej

powinnimy obchodzi rocznic naszego chrztu, który nas

powróci do stanu aski uwalniajc ze skazy grzechu pier-

worodnego, a Koció ozdobi imieniem witego patrona

i opiekuna przyjmujc nas na swoje ono. Co do was —
kochani przyjaciele, pragn abycie idc za zwyczajem

Kocioa katolickiego raczej obchodzili ten dzie, w któ-

rym przez wod i Ducha witego stalicie si dziemi Bo-

ga, anieli ten, w którym si urodzilicie, bo w tym osta-

tnim dniu rodzilicie si wiatu, a w tamtym przez chrzest

odrodzilicie si niebu.

Szymon. Lecz raczy nam ksidz Proboszcz objani,
czy to nie w dniu narodzin witych Paskich obchodzi-

my ich uroczysto?

Proboszcz. Koció obchodzi dzie ich narodzenia

dla nieba, a tym wanie jest dzie ich mierci.-) I

w rzeczy samej, ten kto wytrwa wiernie speniajc cnoty

i sta si godnym otrzyma ywot wieczny, powinien dzie
swojej mierci jjoczytywa za najpikniejszy i najszczli-

wszy w yciu, poniewa ten otwiera mu bramy do prawdzi-

wej ojczyzny, to jest nieba. 1 oto jest, dla czego przy-

wizuj(imy uroczystoci do dnia ich skonu, poniewa ten

dzie jest ostatnim kresem wygnania na tym ])adole pa-
czu, a pocztki(Mn ycia waciwego, niemiertelnego i

M Zobacz not^' l-szj^.

*) ^^Zaczom wyraz: Nataiitiu sanftorum, (urodziny swi^*tych)

uywany w KoncicUt oznaCzu dzion mioici wiytych m^^czenników

wiary.*
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chwalebnego, i dla tego radujemy si w tym dniu, który

ich uwieczy koron za ich wytrwao. O daby Bóg,

aby dla kadego z nas godzina mierci stal si narodze-

niem na ywot wieczny!

Szymon. Oby nam Bóg wszechmogcy udzieli tej

aski!

Proboszcz. W niedziel, nastpujc po narodze-

niu Najwitszej Panny, Koció obcliodzi uroczysto
imienia Maryi. Drogie nam jest imi tych, którycli ko-

chamy, dla czegó wic miaoby by dla nas obojtne
imi Matki Boga, którem wzywamy Jej porednictwa'^

Imi to byo wsawione przez Anioa Gabryela, jako imi
tej, co bya pen aski Boej, i dla tego to bardzo susz-

nie rodzice katoliccy zacliowali cliwalebny zwyczaj nada-

wania tego imienia swoim córkom a niekiedy synom, aby

ich umieci pod szczególn opiek Maryi i nada im pa-

tronk, teu najpikniejszy wzór cn(')t wszelkich, który

])Owinni naladowa.
Szymon. Czy imi Marya nie ma jakiego szczegól-

nego znaczenia^

Proboszcz. To imi Marya oznacza: 1. Królow
albo Monarchim^s poniewa od cli wili, w której staa si
matk Jezusa Ciystusa, podziela ustawicznie Jego chwa
w niebie. 2. Gwiazd morza, poniewa jako eglarze

gwiazd kierowali si do portu, tak chrzecijanie zmierza-

j do nieba za przykadem i porednictwem Maryi. 3. I-

mi to oznacza Matk bolecL poniewa niepojte przy-

kroci wycierpiaa w swojem yciu. ^)

Przejdmy teraz do uroczystoci, które si do wieku

dziecinnego ido modoci Najwitszej Maryi Panny odno-

sz; elic przedewszystkiem mówi o Ofiarowanhi Naj-

witszej Maryi Panny, które obchodzimy dnia 21 listo-

pada. Pobone podanie mówi, e rodzice Najwitszej
Panny, to jest wici Joacliim i Anna lubowali powici

' ) Zobacz not^' 2-^a.
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swoje dzieci na wyczn sub Boga w Jego kociele.

Kiedy ju zaprowadzili J do Jerozolimy^) gdzieby czc
prac z rozmylaniem, pracowaa wasnemi rkami na

ozdob kocioa; wykonaa tu jednoczenie wita dzieci-

na lub wiecznego paniestwa. Dla uczczenia wic tej,

tak pamitnej w yciu Maryi okolicznoci, Koció ustano-

wi wito Ofiarowania inaczej z aciska Prezentacji.

Ta pamitka obejmuje wyborn nauk dla chrzecijan,

aeby ofiarowali Bogu wszystko to, co posiadaj, i yli

jedynie dla suenia Mu. a zarazem pracowali na wasne
swoje zbawienie.

Zalubiny Maryi dnia 23 stycznia przypominaj, e
Najwitsza Panna bya zalubion Mowi sprawiedliwe-

mu i bojcemu si Boga, któremu imi byo Józef, (Mat.

/, i.5;) poczenie to byo prawdziwie anielskie, nie zwi-

de, bynajmniej paniestwa dziewicy nienaruszajce.^)

Teraz przychodzimy do uroczystoci odnoszcej si
nietylko do matki Boga, ale i to gównie, do samego bo-

skiego Zbawiciela; chc mówi o uroczystoci Ztoiastowa-

nia, która przypada na dzie dwudziesty pity marca.

Przedstawia ona wielk chwil, której od kilku tysicy

lat z upragnieniem oczekiwali wici Starego Zakonu,

chwil, w której boski Zbawiciel by zwiastowany przez

anioa, i w której Syn Boy za spraw Ducha witego
zosta poczty w onie panieskiem, przyj na siebie na-

tur (to jest dusz i ciao) ludzk. ^) Jestto wic pierwsza

chwila rozpocztego Odkupienia, a wite westclinienia

Patryarchów do jej przyjcia i ogldania powinny oywia
w nan rado i wdziczno, e szczliwsi od nich, widzi-

my j urzeczywistnion. I z tego to powodu bezwpienia
ju w IV-ym wieku [)o Chrystusie z wielk okazaoci
obch(;dzon bya w caym wiecie katolickiiD, gdy tyni-

') Zobacz noty o-cijj.

*) Zobacz noty 4-t5^.

') Zobacz noty 5-t^.
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czasem inne uroczystoci Maryi daleko póniej byy usta-

nowione. Tak jest, pierwsi chrzecijanie poczuwali si
do tak wielkiej wdzicznoci ku Bogu za dobrodziejstwo

Wcielenia, i nie zadawalniajc si jednorocznym jego

obchodzeniem, kilkakrotnie na dzie ponawiali jego pa-

mitk. Czy moecie mi powiedzie', jak praktyk po-

bonoci w tym celu ustanowiono?

Szymon. Zapewne ksidz Proboszcz chce nam mó
wi o modlitwie: ,, Anio Paski..."

Proboszcz. Tak wanie. Celem praktyki odma-
wiania trzykrotnie na dzie Pozdrowienia Anielskiego

jest, aby nam ustawicznie przypomina wielk tajemnic
Wcielenia, dla podzikowania za ni Bogu i dla uczczenia

Matki Boej z powodu jej Syna. Okoo piset lat temu
zwyczaj odmawiania wieczorem ,,Anio Paski" by zapro-

wadzony i dawano o tem znak dzwonieniem. Pa])ie za
Jan XXII-gi, aby zachci wiernych do odmawiania tej

modlitwy ubogaci odmawiajcych szczególnymi odpusta-

mi. Nieco póniej, zwyczaj odmawiania trzech-krotnego

dziennie tej piknej modlitwy upowszechni si; a na-

stpni Papiee nowe do niego przywizywali aski. Jake
to szczytny ten witobliwy zwyczaj! Trzy razy dziennie,

to jest po wschodzie soca, w poudnie i wieczorem zach-

ca nas dzwon kocielny do tej wzniosej modlitwy. Ponie-

wa za z powodu obrotu ziemi okoo swej osi w przecigu

24 godzin te trzy czci dnia nie przypadaj jednoczenie

we wszystkich krajach, — zaczem wiat katolicki ustawi-

cznie obwija jakoby jmtrójn wstg duchow ca kul
ziemsk w duciu j)obonoci, odmawiajc to potrójne po-

zdrowienie, i mona ])owiedzie e wierni z ust do ust po-

daj sobie nawzajem t szcz} tn modlitw; tak, e w prze-

cigu 24 godzin ludy katolickie odzywaj si pobonie i

bez przerwy mówic: Anio pa/iski zvastmnal Pannie

Maryi i pocza z Ducha ^^riteqo. — Oto ja sbiebnica

Pamla, niech ?ni sif stanie wedug sowa twego. — A Saioo

stao si Ciaem i mieszkao midzij nami. A tak po mia-
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Stach, wsiach, ubogich zagrodach i pysznych paacach,

uginaj si wci kolana, a dusze jednocz si u stóp tro-

nu Wszechmocnego dla uczczenia Go i uwielbienia Ma-

ryi.

Jeli jest rzecz bardzo chwalebn przypomina sobie

czsto tajemnic Wcielenia, której zawdziczamy nasze

zbawienie i uwitobliwienie; to niemniej zwyczaj od-

mawiania ,,Anio Paski'' przynosi t korzy jeszcze, e
przerywajc prac czowieka, ulg mu w trudach czyni.

Bo w rzeczy samej, nie masz nic waniejszego i

potrzebniejszego jak wznosi od czasu do czasu myl nasz
do Tego, który jest wiecznym. Jeeli zaniedbujemy tej

praktyki, wkrótce nawykniemy do wikszej dbaoci o cia-

o jak o dusz, do pracowania jedynie na utrzymanie na-

szego ycia tak wanie, jak gdybymy wiecznie na ziemi

zamieszka mieli, a nie stara si o pozyskanie daleko

lepszej ojczyzny. A wic skoro rolnik uprawiajcy swe

pola, i rzemielnik dopeniajcy swego kunsztu, zajci do-

brami doczesnemi, usysz odgos kocielnego dzwonu, z ra-

doci powinni przerwa swe ziemskie i materjalne ko-
poty, a ca myl i serce wznie do Boga i wspomnie o

swej niemiertelnej duszy.

Szymon. Rzecz to dowiadczona, e, skoro si za-

niedba t modlitw, natychmiast stajemy si cakowicie

ziemskimi.

Proboszcz. O, gdyby tylko chrzecijanie chcieli ko-

rzysta z dobrodziejstw, jakie im ta nieoceniona modlitwa

nastrcza! Lecz wiksza ich cz uchyla si od niej przez

obojtno i dla wzgldów ludzkich. Modlitwa Anio
Paski nastrcza nam sposobno do wyznania publicznie

naszej wiary tyle razy, ilekro bez wzgldu na uwag:
nCoby to ludzie o mnie mówili" — nie wstydzimy si od-

kry gowy, zoy rk wobec ludzi wiatowych. Lecz

zamiast korzystania radoniej z tej sposobnoci dla zbo-

gacenia si w zasugi przed Bogiem, wiksza cz na od-

gos rlzwonu okazuje sw h^kkomyln obojtno i brak
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wiary ^).

Szymon. (>bvinv nip-dy na podobny w \ rzut nie

zasuyli I

Proboszcz. Hógby ta da, abymy zawsze z po-

bonoci odmawiali ,,Anio Paski," — aby modlitwa ta

uwitobliwiaa nasze prace i sprowadzaa na nas obfite

aski za porednictwem Najw. Maryi Panny.

Z porzdku wy})ada nam teraz mówi o wicie Na-

wiedzenia Najw. Panny, które nam przypomina odwie-

dziny, jakie Marya oddaa, na skutek zwiastowania aniel-

skiego, witej Elbiecie, swojej krewnej w dniu 2 lipca.

Nie potrzebuj dodawa, e w naszych pacierzacli codzien-

nych powtarzamy nietylko sowa Anioa wyrzeczone do

Maryi, ale nadto powitanie witej Elbiety, jakie wynu-

rzya przyjmujc j w c<omu swoim -).

^) W w iehi niiastiich woskich, w Tyrolu, w Iliszpanji i t.d.

po przcdzwonieniu nti Anio Paski, wszyscy, nawet na placu publi-

cznym si znajMujj^cy, odkrywaj gowy, a bardzo czsto widzie

mona ludzi wszelkiego stanu i rangi klkajjjcych na ulicy i odma-

wiajj|cych ty modlitw. — *Tam gdzie dzwonów nie ma, lub dzwo-

nienia si nie syszy, poboni chrzecijanie i^czj^ Anio Paski

z pacierzem rannym i wieczornym i odmawiaj;^ go bezporednio po

obiedzie. Odmawia si za klczQc, a tylko w soboty wieczór,

w niedziel i w czasie wielkanocn^^m od Wielkiej Soboty a do

witej Trójcy wócznie, stoji^c* Niegdy pobony ten zw^-czaj po-

czytywano za bardzo naturalny u nas (we Francji i w Polsce.) Dla

czego sta on si dzisiaj Amiesznym, jeli nie dla tego, e nawet naj-

lepsi midzy nami stali si zbyt o])ojctnymi?* Z tego te powodu

ludzie tego wiata, wstydz si manifestowa swe katolickie wyzna-

nie, zaniedbuj?^ nawet przeegnania si przed i po obiedzie. yd
nie wstydzi si manifestowa, e jest ydem, a katolik wstydzi si

wyzna, e jest zwolennikiem witego katolickiego Kocioa.

') Wedug Baronjusza, wito Nawiedzenia ustanowi papie

Urban VI-ty dla uproszenia Boga o przytumienie wielkiego od-

szczepiestwa na Zachodzie, oddawna zasmucajcego Koció wi-
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Szymon. To to wanie dzieje si w Pozdrowieniu

anielskiem: ,,Zdrowa Marya."

Proboszcz. Powiedze mi teraz, jakie sowa byy
wymówione przez Anioa do Maryi, a jakie przez wit
Elbiet?

Szymon. Sowa Anioa Gabryela s te: ,, Zdrowa
Marya aski pena Pan z Tob." — Za wita Elbieta

tak si odezwaa: ,,Bogosawiona Ty midzy niewiasta-

mi i bogosawion owoc ywota twego."

Proboszcz Dosy. Chrzecijanie zwykli jeszcze do

tych sów Elbiety dodawa imi: Jezus, o którem Naj-

witsza Panna ju wiedziaa, ale to nie byo jeszcze wia-

dome witej Elbiecie. A wic, waciwie mówic, s to-

sowa Anioa, których zapoyczamy dla pozdrowienia i

uczczenia Matki Boej, a wita Elbieta si te ze swej

strony do tego przyczynia. I w rzeczy samej, nie potra-

filibymy wyrazi godniejszego pozdrowienia nad to, jakie

nam pozostawili tak wielcy nauczyciele. Nazywa si te
ta modlitwa Pozdrowieniem Anielskiem, godzi si przeto

abymy j odmawiali z gorliwoci i czystoci Anioa.

Szymon. Majc na uwadze tyle piknych rzeczy,

ubolewa trzeba, e je czasem odmawiamy bez uwagi i

naleytego uszanowania. Ale zkd pochodz ostatnie sowa
tego anielskiego x)ozdrowienia?

Proboszcz. Te sowa, któremi wzywamy pomocy
Najwitszej Panny, byy z pocztku dodane przez ^gorli-

wych chrzecijan, póniej zatwierdzone przez Pasterzy

Kocioa, a wreszcie powszechnie nakazane; a tak cay
wiat katolicki nigdy nie odmawia Zdrowa Marya bez

tego dodatku.

Wracajc obecnie do wit Najwitszej Maryi Paniay

W8j)0innie nam wypara o Oczelitmtniy por-odu Maryi

ty. Pius. IX-ty podniós to f^wioto do t/^mIu drii^noj klasy na pa-

mij^tko swr^o powrotu do K/yinii z (iaety, j^d/io przebywa w la-

tach 1848 i 1849.
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{Expectatio partus), które Koció obchodzi przed Boeni
Narodzeniem w Adwencie dnia 18 Grudnia (czyli na

siedm dni przed narodzeniem Pana Jezusa) zwracajc* na-

sz uwag na zbliajcy si czas narodzenia Zbawiciela.

To wito równie jak i cay Adwent j^i*zedstawia nam
bliskie chwile naszego odkupienia, abymy si godnie do*

obchodu wielkiej uroczystoci przygotowali.

Mówilimy dotychczas o uroczystociach Najwitszej
Panny poprzedzajcych narodzenie Pana Jezusa, a jeeli

si nie myl, tomy je wszystkie wyliczyli.

Józef. Czy te wszystkie wita Najwitszej Panny
powinny si tak uroczycie obchodzi jak niedziela?

Proboszcz. Nie, moje dzieci, posuchaj jak si ta

rzecz ma. Wiedzie potrzeba, e Koció we wszystkich

dniach roku, z wyczeniem niektórych, obchodzi ju to

pamitki ycia Zbawiciela, ju to pamitki Najwitszej
Panny, ju wreszcie innych witych Paskich. Lecz

wszystkie te dnie nie s zarówno dniami wypoczynku od

pracy, i w takowych chrzecijanie mog si oddawa zwy-

kym zatrudnieniom. Ten, który si moe znajdowa na

Mszy witej dobrze niezawodnie postpi, jeeli tego nie

zaniedbuje, poniewa nie masz nic pikniejszego nad

rozpoczcie doby od tego aktu pobonoci; ale nie jeste-

my obowizani do codziennego dopenienia tej zbawien-

nej rady; kilka tylko z tych wit obchodzimy tak jak

niedziel z uroczystoci ze wzgldu na ich donioso i

prze|)is Kocioa, powstrzymujc si pracy sluebniczej,

sucliajc Mszy witej i nauki. Dla tego te dnie nazywa-

j si witami uroczystemi, nakazanemi, albo obowizko-
wemi. W jednycli dyecezjach licz ich wicej, w in-

nych mniej, wedug okolicznoci i rozporzdze Zwieiz-

chnoci Kocioa. Wydarza si te,e nawet w Jiiektórej

parafii wituj z powodu odpustów lub patronów ko-
cioa, gdy tymczasem ssiednie parafje oddaj si zwy-

kym codziennym zatrudnieniom. To samo przydarza si
z rónemi witami Najwitszej Panny, gdy jedne ob-
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chodz si uroczycie w caym Kociele, a inne w niektó-

rych tylko okolicach i parafjach.

Szymon. Idc za porzdkiem, pierwsze wito Naj-

witszej Panny przypada dnia 2 lutego, to jest Uroczy-

sto gromnic czyli Oczyszczenia Naj witsze j Maryi Panny,

Proboszcz. Tak jest rzeczywicie, a o obrzdzie

powicenia gromnic mówilimy w rozmowie pierwszej. Co
si dotyczy samej uroczystoci obchodzonej w dniu 2

(a czasem w dniu 3 Lutego) ma ona dawniejszy pocztek

od owego zwyczaju, to jest piset lat po Chrystusie,

Tak gromnice powicane w tym dniu, jako i sama uro-

czysto, przypominaj nam Matk Najwitsz niosc
swego Syna do kocioa Jerozolimskiego, dla zoenia tam
ofiary, przepisanej wedug prawa Mojeszowego. Tak jak

wszelkie inne ustawy Starego Zakonu, tak i ta przypo-

minaa ludziom grzech pierworodny, a z nim stan upadku
caego rodu ludzkiego. Ilekro niewiasta staa si matk,
bya ona wedug prawa ]30czytywana za nieczyst, a to po

urodzeniu syna przez dni 40, a po urodzeniu córki pi"zez

dni 80. W cigu tego caego czasu nie wolno jej byo do-

tyka rzeczy powiconych; a to przypominao, e urodzi-

ny nie powinny by dla niej przedmiotem radoci, gdy
porodzia grzesznika, któremu bya potrzebna aska odku-

pienia. Po ui)ywie dni przepisanych obowizan bya
stawi si w kociele wraz z dzieciciem, poniewa z powo-

du grzechu pierworodnego, aden nie by godzien ycia,

ale wszyscy zasugiwali na mier wobec Boga, gdyby ten

by j)ragii zguby czowieka a nie jego iiwitobliwienia

i szczcia. Przeto kada matka powinna byhi odkupi nie-

jako swoje dzi(!ci od Boga, a stosownie do swojej zamo-

noci ofiarowa baranka lub dwoje gobi albo sinogarlic.

Byo to zaraztMii odnowi(»ni(ini pamitki tego, co si dziao
})rzy wyjciu Izraelitów z Kgiptu, gdy P)óg ochroni! ])ier-

woroflrie ydowskie od mierci, przez oznaczenie dizwi

krwi baranka, grly jednoczenie wszystkie pif^-worodne

u Egi|)cyan tctje sanu^j nocy pomary. Wszystko to wy-
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obraao nadto Zbawiciela, który nas x>i'2yby uwolni od

grzechu i z niewoli szatana x^rzez zasug krwi swojej, któ-

rej ofiary zabijane w kociele byy tylko figur.

Szymon. Te prawa byy zbyt uciliwe.

Proboszcz. I powinny byy by takiemi dla prze-

chowania [)oniidzy ludem ydowskim zbyt lekkomylnym
i utrzymania w caej peni pamici o grzechu i ])ragnie-

nia ])rzyobiecanego Mesyasza.

Szymon. Ale Pan Jezus nigdy nie grzeszy.

Szymon. Prawda, a nawet to prawo nie stosowao

si zu[)euie ani do osoby Zbawiciela, ani do Najwitszej
Jego Matki: rzecz to oczywista, poniewa i Pan Jezus

by bez grzechu i Najwitsza Panna porodzia Go bez

uszczerbku swego paniestwa; wszelako Pan Jezus chcia

si dobrowolnie podda temu ogólnemu prawu, raz dla zo-

stawienia nam przykadu pokory i x)osuszestwa, a po-

wtóre, e zwierzta zabijane, byy figur ofiary, jakiej si
sam podj, by speni oswobodzenie z niewoli rodu ludz-

kiego. Tu Najwitsza Panna ofiarowaa par gobit,
ale Pan Jezus nie by odkupiony t cen, bo zachowa
swoje ycie by umrze na krzyu, co miao nastpi po

upywie lat *^S-ch.

Szymon. Jake clirzecijanizm przeciwnie zmi(Miil te

wszystkie rzeczy.

Proboszcz- Tak jest, on zmieni wszystko za ask
Tego, który za kadego z nas mier podj. Jako, kada
niewiasta clirzecijaska wiedzc o tem, e wydaa na wiat
grzesznika, powinnaby si smuci, gdyby nie bya przeko-

nan, e woda cirztu uwitobliwia owoc jej wntrznoci.

O wy ojcowie i matki otoczone dziemi, nie zapominajcie,

e was otaczaj dusze wite, a daby Bóg, ebycie wy sa-

mi nie byli splugawieni ])oród nicli. A ile razy bdzie si
p(>do])ao Bogu powikszy wasz rodzin, zaklinam was,

nie opóniajcie oczyci nowonarodzonych ask Du-

cia witego. Wtedy tylko uszczliwieni, spokojnie

spoglda bdziecie na wasze dziatki i)rzekonani, e u-
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woluione zostay od pierwotnego przeklestwa i e a-
ska Boa w nici przemieszkuje ^) Starajcie si, aby im

udzielono ten Sakrament w domu witym t.j. w kociele,

bo to jest rzecz nader przyzwoit i stanowi dug pami-
tk dla waszych dziatek — gdy kiedy wspomn, e zo-

stali ochrzczeni w domu Boym, a nie w prywatnych

mieszkaniach. Wreszcie, czyn takowy najdokadniej zga-

dza si z przykadem przez Zbawiciela pozostawionym;

zkdind kady chrzecijanin uwaa powinien, e po nie-

bie, koció jest jego domem ojczystym"^.)

Szymon. Nie mona znale witszego i pikniej-

szego mieszkania nad to, w którem Zbawiciel jest rze-

czywicie obecnym.

Proboszcz. To, co Dawid wyrzek o kociele Stare-

go Przymierza, daleko waciwiej stosuje si do kocioów
chrzecijaskich: ,,Albowiem lepszy jest jeden dzie
w paacach Twoich o Boe, ni tysice." {LXXXIII, 11.)

Jeden ze zgromadzenia. Sdziem, ksie Probo-

szczu, e wywody u nas praktykowane s tym samym
obrzdem jaki by u ludu ydowskiego, a który my zowie-

my witem gromnic.

Proboszcz. W rzeczy samej, jest to naladowaniem
tego zwyczaju i tylko w chrzecijanizmie nabra on wcale

innego znaczenia. Niewiasta chrzecijaska stawszy si
matk, nie potrzebuje dawnego oczyszczenia, a to dla tego

e chrzecijanie oprócz grzechu nie znaj adnej innej nie-

czystoci; ofiara równie jest niepotrzebn dla dziecicia,

które oczyszczone zostao i odkupione przez ciirzest w., a

^) Sw. l^eonid, ojciec Oryj^enesa, czysto w czasie snu syna

z)lia si do nie^o, odkrywa mu piersi i caowa je z uszanowaniem

uznajj^c je za mieszkanie? Ducha Swiytego.

^) »^'i^^ pojmujt* te^o znaczenia nasza rzekoma arystokracja,

albo raczej pyclia, starajj^c si o to usilnie pod zudnymi pozorami i

proszc, aby ich dzieci w pokojach byy ochrzczone, a matki w po-

koju z ceremonji| wywodu si uatwiay.*
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la któreg) ustawicznie hywa powicana ofiara Mszy w.
taka^ sama, jaka na krzyu spehiion zobta^a.

Wywody luaj jedynie na celu wprowadzenie uroczy-

ste matki chrzecijaskiej do kocioa, do którego przez

pewien czas nie uczszczaa, otrzymanie bogosawiestwa
kapaskiego, podzikowanie Bogu za szczliwy poród i

lask chrztu w. udzielonego jej dzieciciu.')

A tak przy pierwszem wyjciu z domu, niewiasty ka-

tolickie naladuj Najw. Pann, która dobrowolnie

poddaa si prawu bynajmniej do Niej si nie stosujce-

mu.

Od tego obrzdu wyczaj si równie Matki wydaj-
ce dzieci z nieprawego oa, poniewa ten zaszczyt wycz-
nie naley si matkom chrzecijaskim, które powikszaj
liczb wiernych w maestwie i uzacniaj ten wity
etan przez pobono.

Matka po przybyciu do kocioa odbiera bogosawie-
stwo kai)askie, a za jego i:>orednictwem niejako powin-

szowanie kocioa. Powinna ona wtedy podzikowa Bogu,

4e j raczy uy do powikszenia liczby obywateli niebios,

powinna jeszcze ofiarowa Bogu swoje dzieci i prosi o

aski potrzebne, aby moga godnie zastpi samego Boga
w wychowaniu dziecicia dla nieba. Ztd poznajecie ja-

k sobie krzywd wyrzdzaj matki dajce, aby im bo-
gosawiestwo wywodowe udzielono w wasnym ich domu,

przez co trac znakomit cz jego celu i znaczenia.

Szymon, To |)ocliodzi z urojonych wyobrae jakie

Bobie tworz niektóre matki chrzecijaskie lkajce si
wypadków, kt()re si wydarzy mog, luboby bogosa-

') ^j^ardzo niewtóciwio ;j(hiJ!] matki chrzecijaskie takiego

bogosawiestwa, które dla wzo-ldów .wiatowych chrzest dzieci-

cia ik) póniejszego czasu oi^lkadajj]. JeeH za to dla wanych

powodów czyni;), w takim razie do wywodu stawi si powinny bez

dziecicia, które nie jest jeszcze czonkiem Kocioa, do którego

dopiero przed chrzten; w. uroczycie wprowadzonem bywa.*
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wiesfcwo wy wodowe dopenionem nie byo.

Proboszcz. Wiadome mi s niektóre powody po-

wstrzymujce matki chrzecijaskie od dopenienia wywo-
du w kociele, które nazywam grubym zabol)onem^

;)

chrzecijanin bowiem unikajcy grzechu i pokadajcy
ufno w Bogu, uzbroiwszy si znakiem krzya w. nicze-

go si nie powinien obawia. Czyli moecie nawet przy-

puszcza, ze Pan Jezus nie ukocha nas dostatecznie, albo-

e Jego wszechmocno nie jest wystarczajca, by nas

ochroni od zoliwycli wpywów samowoli naszych nie

przyjació. Koció zawsze jest dalekim od przypuszcz*

nia .i wierzenia w te wymarzone niebezpieczestwa; a e
bogosawiestwa wy wodowe naj stosowniej odbywa si
powinny w kociele, to same modlitwy wród tego odma-

wiane rzecz t dokadnie objaniaj: ,,Oto ta wemie bo*
gosawiestwo od Boga Zbawiciela swego, poniewa ten

jest naród szukajcy Go."— Temi sowy kapan przyjmu-

je wywodzon niewiast, a potem odmówiwszy Psalm 23

wprowadza j do kocioa, mówic: ,,Wnijd do kocioa
Boego, uwielbiaj Syna Najw. Panny, który ci wolno-

ci udarowa;" — po czem odmawia nastpujc modli-

tw: ,,Powi Panie suebnic twoj pokadajca w To-

bie nadziej. Zelij jej pomoc z wysokoci Twego przy-

bytku i opiekuj si ni. Niech nieprzyjaciel nie wywiera
wadzy nad ni. Boe wszechmocny i wieczny, który po

porodzie Najwitszej Panny zamienie w rado boleci

rodzcych niewiast, spojrzyj askawem okiem na t, która

przuhyma do kocioa Ttcego dla zoenia Ci swego podzi-

kowania nalenego i spraw, aby po skoczeniu swego y-
wota wraz z dziecici(5m swojem wesza do wiecznej szcz-

liwoci przez porednictwo Maryi. Prosimy Ci o to

przez zasugi J(*zusa Chrystusa Pana naszH<(()." Potem
kapan pokrapia j wod wicon niowic: ,,Niechaj bo-

') ^jAutor rua tu na myf^li zahobonnjj obaw^', aby kto dziecicia

nie urzek.*
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gosawiestwo Boga wszechmogcego Ojca, Syna i Du-
cha w. zstpi na ci i na zawsze z tob pozostanie. Amen.

W tej modlitwie Koció przypomina matce, e po-

winna podzikowa Bogu dawcy wszelkiego dobra, e ob-

darzy j raczy potomstwem; nadto prosi, aby bya ma-

tk nie tylko ciaa swojej dzieciny, ale nadewszystko ma-

tk duszy, ksztacc je j)rzez wychowanie i nauki chrzeci-

jaskie na sub Boga, do którego cakowicie po chrzcie

w. naley. W niektórych dyecezjach zakoczaj t cere-

monj odczytaniem Kwangelji w. Jana: ,,Na pocztku
byo Sowo." Ta Ewangelja przypomina nam, e dziemi
Boemi nie s ci, którzy si rodz wedug ciaa, nie raczej

ci, co si rodz z Boga przez clirzest w., i którzy })rzYJli

Boga sercem u|)rzejmem i wierz w imi Jego.

Szymon. Rzeczywicie, wszystkie te obrzdy po-

winuiby ojcowie i matki zrozumie i nimi si przejmowa.

Proboszcz. A nawet i dzieci! Albowiem jeeli icli

serce nie ^dzie przyjmowao zbawiennych nauk i wycho-

wania chrzecijaskiego, wtedy napróno bd pracowali

najsumienniejsi rodzice nad upraw i uksztaceniem icli

duszy. Rodzice za pamita o tem powinni, e wszystkie

ich usiowania bd bezowocne, jeeli im Bóg nie p(^bo-

gosawi: dla tego nie powinni si ogranicza na jednora-

zowym ofiarowaniu Bogu swych dziatek, ale ustawicznie

prosi Go powinni o ask, aby witobliwie yy. A gdy
wasze dziatki przyjd do uycia rozumu, przy2)rowadcie

je do kocioa, gdzie byy odrodzone przez clirzest wity,
obierzcie sobie czas kiedy nikogo w kociele nie ma,

wskacie im chrzcielnic i odezwijcie si do nich: Patrz-

cie dziatki, oto tu zostaycie z grzechu pierworodnego

oczyszczone, tu wyzwolone z niewoli szatana, tu stalicie

si dziemi Boga, dzierlzicanii nieba, tu oznaczone chara-

kterem czyli znamieniem chrzecijanina i czonkami

Kocioa Chrystusowego. Tu wasi clirzestni rodzice rzekli

w imieniu waszem: Wyrzekam si szatana i wszelkich

spraw jego. i wszelkiej pychy jego; chc by ochrzczo-
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nym, a tern samem nalee do Jezusa Chrystusa, nieprzy-

jaciela wszelkiego grzechu. Dodajcie jeszcze: Moje dzie-

ci I tu w tern miejscu musieli rodzice wasi to wszystko

przyrzec, zanim wam ta aska bya udzielon; nie wy-

chodcie std. zanim wasnemi usty tych obietnic z wasne-
go waszego przekonania nie ponowicie. Tym sposobem

spodziewa si mona, e ugruntujecie w sercach waszych

dziatek zbawienne postanowienia, które ich bd sk^^nia-

y do dobrego przez cae ycie. — Widzielicie zapewne

obraz witej Rodziny?

Szymon. Tak, tak! Mary i Józefa z dzieciciem

Jezusem.

Proboszcz. Oto wanie, ta wita Rodzina powin-

na by wzorem dla wszystkich rodzin chrzecijaskich.

Prawo i pobono w. Józefa jak niemniej czysto
Maryi zachwyca i^owinny maonków. Powinni si od-

znacza gorliwoci w wychowaniu dziatek, które im Bóg
powierzy, tudzie zamiowaniem modlitwy zdobicyci
Mary i Józefa, a to dla tego, aby z bogosawiestwem
Boem dziatki ich stay si wiernym wyobraeniem dzie-

citka Jezus. Gdy dziatki ich bd ulege i posuszne,

jakim si stal Syn samego Boga, wtedy rodzice dozuaj
jako pomnaa si w nich bd siy i chci do ochoczego

pracowania nad icli uszczliwieniem. Ju miaem sko-
czy dzisiejsz rozmow, yczc wam tego szczcia, aby
Bóg nie odmawia niczego rodzicom wzywajcym Jego po-

mocy; ale przypomniaem sobie, e jeszcze mam mówi o

jediiem wicie Maryi, które poprzedza uroczysto Jej

Wttiehou:zcia\ clic jeszcze pomówi dzisiaj z wami o bo-

leciach Maryi, czyli o wicie Matki Boskiej Bolesnej.

Szymon. Którego to dnia obchodzimy to wito;?

Proboszcz. W pit<ik j)rze(l wielkim tygodniem.

Czterysta pidziesit z gór lat upyno jak je ustano-

wiono' ). Przypominacie sobir jak to starzec Synieon

) To ^wioto byo zalcroiif w roku WlW na Kornyljnm Kolon-
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biorc Dziecitko Jezus w swoje objcia, dzikowa Bogu
za ask, e mu przed mierci dozwoli! oglda Zbawicie-

la wiata. Ale jediioczeuie prorokowa Synowi i Mat-

ce: ..Oto ten i)ooon jest na upadek i powstanie wielu

w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwia si bd'\—
Te sowa odnosiy si do boskiej Dziewicy, a potem zwra-

cajc si do Maryi wyrzek: ,, Dusz Tw wasn przeni-

knie miecz. {Lul'. roz. Il-f/i S, oo\ I wkrótce spenia
si ta przepowiednia, juto wtedy kiedy Marya zniewolo-

n bya ucieka do Egiptu z dzieciciem dla ocalenia go

od srogiego okruciestwa Heroda: juto wtedy gdy zgubi-

a swego dwunastoletniego Syna, odnalazszy Go dopiero

po upywie trzech dni w kociele Jerozolimskim. Ale

gównie proroctwo to w caej grozie spenio si gdy ta

najczystsza z matek ujrzaa swego Syna sponiewieranego

liab i zniewagami, i kiedy stojc pod krzyem bya
wiadkiem Jego najboleniejszej mierci^). To to jest

owa bole wewntrzna bogosawionej Panny, któr
chrzecijanie chcieli sobie uprzytomni, a jeli my rzeczy-

wicie kochamy Mary mioci dzieci, powinnimy si
stara, abymy ten dzie obchodzili w skupieniu ducha

na pamitk cierpie naszej Matki: albowiem grzechy

nasze gów^nie spowodoway Pana Jezusa, i si dobrowol-

nie podda najokropniejszym mczarniom. I to byo nie-

zawodnie przyczyn, e to wito raz za]irowadzone ustali-

o si w caym wiecie katolickim.

Szymon. Rzeczywicie, Marya z wielu wzgldów
nabya imi Matki Bolesnej, na kt(')reby czowiek nigdy

skiem dla wynajjrodzeniji zniewa*;. jakie husyci Najwitszej Pan-

nie wyrz}](lzili. Siodin >oloci zniosa Marya w swem yciu, przed-

stawiono przez 7 mieczów Jej serce przenikajjjcych, a tenii sj^:

1-sze) Proroctwo sanieo^o Symeona, 'i-<j:ie) Rze niewinitek, 3-cie)

Zgubienie Jezusa w Kociele. 4-te) Niesienie krzya, ;5-te) l^krzy-

^owanie. .5-te) Zdj^'cie z krzya, Te) Pog-rzebanie.

M Zobacz noty 6-tj].
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nie potrafi zasuy.
Proboszcz. I dla tego susznie staa si przykadem

i pociech nie tylko dla matek podlegajcych cierpieniom

i boleciom, ale nadto dla wszystkich ludzi dowiadczaj-
cych przeciwnoci. Jeeli bowiem Bognie oszczdza Tej,

która bya najgodniejsza z caego rodu ludzkiego, by zo-

sta matk Zbawiciela; jeeli dozwoli niepokalanej Pan-

nie wypi a do dna kielich cierpie, przyznajcie parni

jake my bdc winowajcami, moemy szemra przeciw-

ko Bogu kiedy dopuszcza na nas utrapienia dla naszej po-

prawy, lub dla dowiadczenia naszej ulegoci, cierpli-

woci, zdania si na wol Jego, albo te dla pomnoenia
naszej zasugi. 1 w rzeczy samej, jake dotkliwemi mu-
siay by cierpienia Matki Boej bolejcej obok swego
Syna! Tak jest bezwt pienia, miecz boleci przenikn
Tw dusz o Królowo Mczenników! mówi w. Bernard,

al)Owiem jakimby sposobem miecz móg dosign a do

gbi serca Twojego Syna, gdyby zarazem Twojej duszy

nie przenikn^)? Jakeby to by mogo, aby po osta-

tniem tchnieniu Twego Syna ta okrutna wócznia prze-

biwszy bok umarego ju Chrystusa, nie dosiga gbiej
jeszcze Twojego zbolaego serca! Duszy Jezusa ju tam
wcale nie byo, ale dusza Maryi nie moga si od Jego cia-

a oddzieli. Daleko okrutniej, ni wóczni Twoje serce,

o czcigodna Panno I byo przeszyte, kiedy Jezus wyrzek do

Ciebie: ,, Niewiasto, oto twój syn!'' — ,,Jaka to zmiana!

Wic — e to w. Jan jest Ci oddany wzamian za Syna
twojego. Niewolnik w miejsce Pana, ucze w miejsce

Nauczyciela, syn Zebedeusza w miejsce Syna Boego,
czowiek w miejsce prawdziw^^go l^oga! Jako takie so-

') Jeeli wszyscy wici sj^ przedstiiwiaiii z iiarzyd/ianii swej

mki, n.p. f^wiyty Pawe z mieczem, wity Wawrzyniec / kratj^,

to Maryji suszni*' })rze(lstawia si jako niajs^ica na swojem onie

martwe ciao .Jezusa, ho rzeczywicie sam l*aii Jezus l).\ narz-

dziem Jej mki, ze wzgldu na inio«', jak:^ dla Niego paaa.
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wa nie iiiia^y przenikn a do wntrza duszy Twej tak

tkliwej, tak kochajcej, kiedy samo wspomnienie tych

wyrazów rozdziera nasze lubo tak twarde i skamieniae

serca." Tak si odzywa ten w. m, a te uczucia litoci

dla Maryi, powinny oywia wszystkich chrzecijan. Za-

pewne znacie pie, w której Koció katolicki opiewa bo-

leci Maryi zachcajc nas do wspóczucia i litoci, a któ-

ra znajduje si prawie we wszystkich ksikach do nabo-

estwa.. Jednak abycie sobie ten pikny hymn przy-

swoili i abycie go mogli piewa i rozmyla, rozpuszcza-

jc wasze zgromadzenie, udzielam kademu z was po je-

dnym egzemplarzu tej nieporównanej pieni.

Nastpnie zachciwszy wszystkich parafjan do jutrzej-

szego zgromadzenia, jako w dzie Wniebowzicia, gorliwy

Pasterz rozda im pie nastpujc: ,,Staa Matka bole-

ciwa — Pod krzyem bardzo smutliwa, Na którym Jej

Svn wisia.''
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OBJANIENIA

Do rozmowy dziewitej.

(1) Od czasu blunierstw, jakich nowatorowie XVI-go
wieku nie szczdzili Kocioowi z powodu czci Matki Bo-

ej zdaje si. e Wszechmocny chcia w sposób niewtpli-

wy przekona wiernych, jako za wstawiennictwem Maryi

ochrania On lud i spoeczestwo katolickie. Zwycistwa
pod Lepantem, ]>od Wiedniem i niektóre inne zchodz
si wanie i jednoczenie przypadaj w uroczystoci Naj-

witszej Maryi Panny. Tak jest, jeeli Opatrzno ma
swoje godziny i daty, któ ich nie dopatrzy! Nie zapomi-

najmy zauway, e wanie w cigu roku 1855 tak miego
Maryi zawarty zosta Konkordat midzy stolic Apostol-

sk a cesarzem Austryackim który wyzwoli 40,000,000

katolików z pod jarzma Józefizmu i wizów co krpoway
swobod Kocioa.

Pocztek wita Imienia Maryi. Byo to w roku

1683. Papie Inocenty XI zaledwie utrwali pokój midzy
cesarzem a królami Francji i Hiszpanji, gdy si dowiedzia,

e armia Ottom aiiska wyruszya naprzeciw Wiedniowi,

stolicy pastwa Austryackiego, aby si pomci za dozna-

ne poraki i drog sobie utorowa do serca chrzecija-

skiego. Co prdzej przeto zaprowadzi lig midzy Leo-

poldem I-ym i Janem Sobieskim królem Polskim, aeby
powstrzyma ])Ochód Mahometa IV sutana i koniec po-

oy jego powodzeniom. Zwracajc nastpnie oczy ku

niebu, zkrl wszelka skuteczna ])omoc przychodzi, nakaza
w Rzymie modlitwy [)ubliczne a dnia 11 sierpnia ogosi
Konstytucj: /// Huprenia, w caym wiecie Jubileusz

z przywih^jaini najobszerniejszymi. Nie majc armji, któ-

rby i)rzyczy do sprzymierzonycli poda! im Ojciec w.
znakomite zasiki pienine. Ws])aniah)inylno jego na-



r»4

iiii^ladowali kardynaowie, liczni królowie, ksita i pa-

nowie tak, i mona byo wystawi na linji bojowej 84

tysice wojska.

Byo to zamao przeciw *J50 tysicom armji tureckiej,

która od dnia 14 lipca oblegaa stolic Wiede; ale armja

chrzecijaska zostawaa pod dowódzwem Wielkiego So-

bieskiego. Tak wic dnia V2 wrzenia nie obawiaa si sto-

czy waliiej bitwy. Rze bya straszna. Historycy zapew-

niaj, e z armji nieprzyjacielskiej tylko 30 tysicy ludzi

mierci uszo. Katolicy za stracili tylko 8 tysicy cesar-

skich, a 8UU Polaków. Sobieski w bogatych upach pozo.

stawionych przez nieprzyjaciela zdoby wasny Mahome-
ta sztandar i posa go papieowi, który odbierajc go

rozpaka si przy Mszy uroczystej, któr sam w tym celu

chcia odprawi dnia 2\) wrzenia na podzikowanie Bogu
Zastpów za tak znamienite zwycistwo. Papie zawie-

si na sklepieniu Watykaskiem t znakomit zdobycz i

wynagrodzi odwag bohatera polskiego posyajc mu
miecz i hem powicony, jako panujcemu i dowódzcy,

który sobie zjedna najwysz zasug Rzeczypospolitej

clirzecijaskiej. Innocenty XI przypisujc to znakomite

zwycistwo ordownictwu Najw. Panny Maryi zarz-

dzi, aby w caym Kociele katolickim obcliodzono wi-
to Imienia Maryi, w niedziel wród oktaw^y lub te
w oktaw Jej narodzenia przypadajc, w dniu w przy-

blieniu odpowiadajcym dniowi V2 wrzenia*l<)88 roku,

w którym pokonano tak znakomicie diun Ottomask.
Kaza nadto wybi monet wartoci skuda z epigrafem

aciskim: ,,I)extera tua Domine percussit inimicum.''

(,,Prawica Twoja Panie poliia nieprzyjaciela.") W roku

nastpnym dopeniono zwycistwo clirzecjaskie zdoby-

ciem i oswoiodzeniem miasta Budy w Wgrzecli bdce-
go w j)osiadaniu tureckim.

*M()wic o Imieniu Maryi nie moemy pomin zna-

komitego ust[)u z Homilii w. Bernarda objaniajcego
to wite Imi: przytaczamy go tu w dosownym j)rzeka-
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dzie wedug Brewiarza rzymskiego. ,,A imi Panny, Ma-
rya." Pomówmy nieco o tem imieniu, co przeoone ozna-

cza Grwiazd morza i Matce-dziewicy wielce przystoi^).

Ona bowiem najwaciwiej do ciaa niebieskiego jest

przyrównan. Bo jako niebieskie ciao bez swego uszczerb-

ku promienie wypuszcza, tak i Marya bez swego naru-

szenia Syna zrodzia. Jako ciau niebieskiemu promie,
wiata nie ujmuje, tako i Dziewicy, Syn adnej ujmy
nie uczyni. Ona to wic jest ow znamienit gwiazd, co

wysza z Jakóba, której promie cay okrg ziemi owieci
której blask i w niebiosach góruje i pieko przeraa a zie-

mi te owiecajc, umysy raczej ni ciaa ogrzewa, cno-

ty pielgnuje a winy grzechowe par sw ulatnia. Ona to

jest ow znamienit gwiazd, nad tem wielkiem a obszer-

nem morzem si unoszc, byszczc zasugami, a owieca
jc przykadem. O ktokolwiek mniemasz si by raczej

w potox-)ie tego ywota, wród fal i nawanoci zaciwia

nym, ni po ziemi stpajcym, nie odwracaj oczu od bla

sku tego niebieskiego ciaa, jeli nie chcesz by pogro
nym w przepaci. Jeli powstan wichry pokus, jeli na

trafisz na skay udrcze, spojrzyj na Gwiazd, wezwij

Mary. Jeli miotaj tob nawanoci pychy, zazdroci,

pot warzy, nie mych zabiegów, spojrzyj na Gwiazd, wez-

wij Mary. Jeli gniew, chciwo, cielesno ódce twego

umysu zagraa, spojrzyj na Mary. Jeeli potwornoci
zbrodni przeraony, zgryzot sumienia udrczony, poczy-

nasz by pochanianym w powodzi, stawasz nad przepa-

') Gwiazda morza. Pi/('(1 wynjilezionic^m ij^y maj^nosowej

i jej zastosowaniom do kierowania siy w<^i*ó(l morskiej podróy, je-

dynym kierownikiem eglarza w^ród nocy bya f^wiazda, nazwana

f(wiazd| morza. Ni(;szczy4ci(^m >yo dla eglarza, j^dy w nocy nie-

bo zachmurzone, t j^wiazdo, jedyn;^ j''K'' wród nocy kierowniczk,

chmury zakryway, a szczcf^cieni wielkiem ^nly j)o chmurnych no-

cach znów j^wiazdy morza ujrzano. Z tc^o porównania wywodzi siy-

tytu Maryi: ..(fwiazda morza.*'
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ri rozpaczy, [)omyI o ]\Iaryi. W niebezpieczestwach,

uciemieniu, w zwtpieniach, pomyl o Maryi: Maryt^.

zawezwij; aby bagania swego skutek pozyska, nie scliod

ze ladu Jej przykadów. Za Ni idc nie zabkasz si,

do Niej si modlc w rozpacz nie wpadniesz, o Niej mylc
nie pobdzisz, Jej si dzierc nie upadniesz, pod Jej

opiek si nie ulkniesz, za Jej przewodnictwem nie utru-

dzisz si, za Jej ask do portu zbawienia zawiniesz: a tak

sam si na sobie i)rzekonasz jako susznie powiedziano:

A imi Panny Marya.

(8) Artyci przedstawiaj t chwil z ycia ]\Iaryi

stosowiue do dawnego podania, to jest: Rodzice Maryi

przybywaj z Nazaretu do Jerozolimy, dla powicenia
Bogu swej dzieciny, zatrzymuj si ]n*zy wscliodach. któ-

rymi najwyszy kapan zcliodzi, a Najwitsza Panna,

trzecli-letnia dziecina wciodzi na nie z tak si i odwag
jak gdyby lat siedui liczya. Przebywa pitnacie stoj)ni

z tak szybkoci jakoby si unosia na skrzydacli. Nie-

kiedy przedstawiaj Najw. Pann trzymajc zapalon
wiec, w towarzystwie innych dziewic pi'a gncych si ])()-

wici subie najwyszeuHi lvr(')l()\vi: Adducentur Ilegi

vrigines post eam (7^-. 44) (Przywiod Królowi dziewice

po Niej.)

(4) Obraz Zalubienia. Widzimy J(')zefa i Mary
l)()(hijcyi'h Sobie rce wobec najwyszego Kapana bogo-

sawicego ich |)()hiczenie. Pomidzy innemi osobami

obecntMui na tej ceremoiiji, czsto widzie si daj(^ modzie-

ni(;c kij amicy. Wielu ydów, mówi dawna legenda,

spowodowanych |K)wabami i cnot Maryi starao si J
zalubi. Wielki Kapan u[)rzedzony zosta przez natchnie-

nie z nieba, e Hóg tej Pannie, tego za maonka pizezna-

cza, kt(')regoby laska zoona przez noc w kociele, naza-

jutrz zazielenia si i okrya kwiatem ; przeto wszyscy u-

biegajcy si o Jej rk zoyli swe laski, z pomidzy któ-

rych zakwita laska Józefa tylko, któr tene nastpnie

ofiarowa Maryi. M(xizieniec kij amicy by take je-
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daym ze wspóubiegajcyeli si, a czynem swym udowa-

dnia, e nadzieje jego zawiedzione zostay.

(5) Obraz Zwiastowania- Marya modli si w chwi-

li, w której Anio oznajmia Jej t wielk nowin. Przy

Niej umieszczaj naczynie z kwitnc lilj. Czsto Gabryel

trzyma odyg tego kwiatu albo bero; niekiedy trzyma

wstg z napisem: ,,Zdrowa Marya." Promie wietny
spada na gow Maryi, a niekiedy Ducli w. w postaci

gobia nad ni si unosi.

(6) Najniewaciwie] malarze dzisiejsi przedstawiaj

Mary jako omdlewajc i niejako rozpaczajc pod krzy-

em. Nie! Marya nie bya tak matk, jak romanse opi-

suj; ona bya odwan i wytrwa w swoich boleciach,

a Ewangielja gosi wyranie: ,, Staa Matka Jezusa pod

krzyem."

^Zreszt, jeliby si kto dziwi boleciom Maryi, niech

posucha w. Bernarda-:) ,, Niech was to nie zadziwia bra

cia, e Mary zowiemy mczenniczk na duszy. Wreszcie

niech si dziwuje ten, kto nie pamita jako w. Pawe do

liczby najwikszych zbrodni pogaskich zalicza, i z tkli-

woci byli wyzuci. Dalekiem to byo od wntrznoci Ma-
ryi, od sug Jej i suebnic! Jeliby kto rzek: Albo to

nie wiedziaa, e On umrze; albo si dalej nie spodziewa-

a, e zmartwycipowstanie^ Tak rzeczywicie. Pomimo to

bolaa nad Ukrzyowanym a nawet ubolewaa wielce.

Któ-to bowiem jeste ty bracie, albo zkd ci ta]va mdro,
i wicej si dziwisz nad Mary wspó-ubolewajc, nieli

nad Synem Maryi cierj)icyin^ To On móg umiera na

ciele, a Ta nie moga z Nim pospou umiera w sercu?

Sj)rawia tamto mio, nad któi nikt wikszej ni(^ mia,

j»I)rawia i to mio, jakiej po Niej nikt nie zazna!

') K\ Scrm: dc XII strilis. /ob. Hrowiarz o Naj.wiytszej

Matce Piolcsnoj.





CZ VI.

IIOZJSIOWA XI.

Porednictwo Mar}^!. — Wytomaczenie Litanji do Najw. Panny.

a przybyciem szanownego Zwierzchnika parafji, wszy-

scy zebrani piewali pie uwielbienia Najwitszej
Panny, co wielce ucieszyo dobrego Pasterza. Pie ta

bya przekadem z aciskiego: ,, Salve Regina'^ która w pol-

skim jzyku rozpoczyna si od sów: Witaj Królowo Nieba

i Matko litoci i t. d. Proboszcz obsypa licznemi po-

chwaami gorliwo religijn swoich parafjan, oraz rze-

wno melodji, z jak t pie odpiewali ^).

Tomasz. Zdaje mi si, e wyraenia w tej i w wielu

innych pieniach na cze Maryi* piewanych s nader

niestosowne, naprowadzaj bowiem na myl, e Najwi-
tsza Panna, lub inni wici mog sami z siebie nam dopo-

módz, nie za jedynie przez swoje porednictwo.

Proboszcz. Niemasz adnego katolika, obznajmione-

go ze swoj religj, któryby nie wie<lzia, e wici niemo-

g nam dopomódz wasiiemi siami i moc, ale tylko j)rzez

swoje mody i proby do Boga zanoszone, do którego na-

ley oceni czy te, i o ile, i w jaki HiK)SÓb mog by wysu-
chane.

Tomasz. Ai(^ wszystko piz<n'iwin(^ si piewa w t(im

' ) Zohaoz iiotc I sz;i.
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pier.iu; nj>. [)ie\va si: racz nam pokaza Jezuska b^ogoshi-

wiouego po tein wygnani n. zamiast powiedzie: racz nam
wyjedna przez swoje wstawiennictwo t ]ask.

I^roboszcz. Zdaje mi si Tomaszu, e dosy jest my-
le bez wyranego wymawiania s]('w ])izez ci( Me wyma-
ganych. Cóby na to powiedzia, gdybym ri zaprosi do

siebie na ())ia(l i gdybym si tak do ciebie odezwa: id na

plebanj na swoich nogach, otwórz drzwi w]a;:in rk, a

zasiadlszy do stohi we iyk w j^raw rk i jedz nstami.

May Józef. Powiedzianoby: e si to wszystko samo
z siebie rozumie.

Tomasz. Ja chc tylko powiedzie, e te wyi-aenia

mog by le toinaczone przez protestantów, albo innych

nieprzyjació Kocioa, kt(')rzy nam z tego powodu czyni
zarznty.

Proboszcz. Nauka katolicka znan jest wszdzie, i

kady hit \vo moe si co do niej objani. Kiedy udajemy
si na modlitw, modlim\ si w»dng nasztj wiary czyli

nauki Kocioa, a sowa w modlitwie wymawiane ].ojmu-

jemy w znaczeniu );atolickiem. Gdybymy ol^awia si
mieli w^szelkich moebnych tomacze, ])i)clK)dzcycli ze zej

wiar.N. i gdybymy ich clicifli unika, wtedy niedoszlil^y-

my nigdy do serdecznej modlitwy. Byoby to, to samo,

jak gdybymy w rozmowach i-odzinnych nie chcieli wym(v
wi adnego sowa, (l()j)(')kd bymy si nie i)rzekonali, e
w tem familijncMn k(')ku ni(^ znajduje si kto o))cy.

(rdy ju nikt i)0 zarzutach Tomasza si ni(^ odezwa.

Proboszcz tak dalej mówi:
()>chodzimy dzi jedne z najwikszych uroczystoci

Najwitszej Panny, to jest. cliwalebne Jej Wniebowzi-
cie. Powiedzi(^limy w ostatniej rozmowie, jak wielce jest

suszn rzecz podziela lioleci Maryi. Z ty cli samy cli

powodów powinnimy podziela radoci i cieszy si z Jej

uwiell)ieuia. Nieocigajmy si jednak z tem a do tego

wita. Antyfona, jak piewaj od Wielkiejnocy a do

Trójcy 1^'zcMiajwitszej, poczynajca si od tych sów
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Regina coeli Icetare. We^el si Królowo nieba, alleluja ^),

dowodzi ostatecznie, e lubimy podziela Jej rado spowo-

dowaa tryumfalnem zmartwychwstaniem Jej syna, zaczem

w ciga caego czasu w^ielkanocnego piewamy t antyfo-

n. Ale dzie, w którym chwal i rado Maryi uzupe-

nione zostay, a z którym powinnimy poczy nasz we-

soo, jest to wanie dzie dzisiejszy, to jest dzie 15 sier-

pnia, w którym obchodzimy corocznie Wniebowzicie Naj-

witszej Panny.

Tomasz. Niema wtpliwoci, e wyraz: wniebowzi-

cie co innego znaczy, ni wniebowstpienie— lecz jaka
zachodzi rónica pomidzy wniebowstpieniem a wniebo-

wziciem i dla czego mówimy wniebowzicie Maryi a

nie wniebowstpienie?

Proboszcz. Syn Boy wstpi do nieba wasn moc
swego bóstwa, za Najwitsza Mary a Panna bya wzit
do nieba moc swego boskiego Syna, aby otrzyma koron
chway, któr sobie zjednaa, jako wierna suebnica Boga
na ziemi. I dla tego to Koció nazywa t uroczysto
Wniebowziciem, czyli przyjciem Maryi, co dokadniej

wyraa sposób jej przejcia do nieba anieli wyraz: Wnie-
bowstpienie "). Jest pobone podanie, wedug którego

Matka Najwitsza wskrzeszona moc Boga, bya wzit
wraz z dusz i ciaem do nieba •^). Grównym za przed-

miotem dzisiejszej uroczystoci jest upienie i ukoronowa-

nie Maryi w królestwie niebieskiem.

Szj^mon. Te wszystkie fakta powinny nas pociesza

i pobuflza 'lo najradoniejszego obcliodzenia uroczystoci.

^ ) Zo)ac'z noty '2-^^?^.

') Niektórzy Ojcowie; zow i t(/ uioczystoi' n.jn, n!, m \i\ho (hI

poczytikitin Marijt (Doi^iniio .M:iii:i(') )<) jej micrr )ya snem ])ar-

(Jzo krótkim.

') I*ati*z noty w koncii i-ozriiowy dw iiiiastc
j
pod tytulcMii: ,.P<)-

daiiie o ostatnich latarli. iii<Tri. ziniirt \v\'cli\vsl!iniii i wiiicljowzicrin
i.

Maryi."
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która je przypomina.

Proboszcz. Tego te wanie cIoi)eIniali chrzecijanie

wszystkich wieków O, albo\viem skoro tylko nstalo prze-

ladowanie, natychmiast rozpoczto obchodzi obrzdem
najuroczystszym pamitk mierci i wniebowzicia Maryi,

najprzód dnia 18 stycznia, a póniej na usilne proby ce-

sarza Maurycego to wito przeniesione zostao na dzie
15 sier[)nia. Jak nasi ojcowie tak i my staramy si obcho-

dzi t uroczysto z ca moebn okazaoci, a tym* spo-

sobem okazujemy, e uwielbiamy i kochamy Najwitsz
Pann. Oto s pierwsze sowa, jakie si znajduj w P]pi-

stolc w tym dniu czytanej: ,,W tym wszystkiem szukaam
odpoczynku, i w dziedzictwie Paskiem mieszka bd/'
{Ekklezi(tHti/k XXIV, 11). Ewangelja za koczy si w te

sowa: ,,Marya najlej)sz czstk obraa, która od niej od-

jt nie bdzie.'' {uk. X, 4/)- Nie jeste to jakoby wez-

wanitiin pochodzcem z nieba i zachcajcem nas do po-
czenia naszej radoci z radoci Anioów, a to z tego powo-

du, e stworzenie najczystsze i najwitsze zamieszkuje o-

becnie w chwale wiecznej, e jest poczone na zawsze ze

swoim boskim Synem, kt(')rego niegdy powijaa w oliie^

kochaa tak tkliwie i podzielaa z nim boleci i radoci*

Wznosimy si myl do nieba i widzimy Mary wzniesion

nad niebiosa, przypominajc sobie, e niebo jest równie

M Powicenie zió aromatycznych. Przyjto zwyczaj we

w.szystkicii kocioach katolickich poAwicania w tym dniu kwiatów

i zió} woniojj^cych jiik nionnucj kosów zlmowych i owoców, dhi o-

znaczonia, e ca:! przyroda )iorzc udzia w tej uroczystoci NajAwiyt-

szoj Panny. W modlitwie te<(o powicenia prosimy Ro^^a o obró-

cenie t.ycii zió aromatycznych na poytek hidzi i zwierzj^t. Zwy-

czaj t<Mi ju )v znany w miecie Wuerzhur^'-u (ner)ipolis) w Hawa-

rji. *IT nas zowi}^ to wito Najwitszej Matki Boskiej Zielnej.*

Te kwiaty i zioa przypominaj}^ chrzecijanom podanie, weduj^ któ-

rego Apostoowie otworzywszy trumn Matki l)oskiej znaleli tylko

kwiaty przedziwnego zapachu.
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nasz waciw ojczyza, gdzie kiedy powinnimy si po-

czy z naszym Zbawicielem, z Najwitsz Mary Pann
i ze wszystkimi witymi. Wspominamy wicFzcie jak

wielk musiaa by mio, jak paaa ku swemu Synowi

ta, która Go ukociaa a do mierci, a napenieni wiar
zbliamy si do niej by wezwa jej porednictwa. I dla

tego pozdrawiamy j w owej piknej Litanji, jak na Jej

<;ze odmawiamy, tymi piknymi tytuami: Królowo A-

nioów, Królowo wszystkich witych, dodajc zaraz do

tych okrele sowa: Módl si za nami.^)

Szymon. Raczye nam, ksie Proboszczu, wytu-
maczy znaczenie Litanji do najwitszego Imienia Jezus

{JRozni. S.) Prosimy wic o askawe objanienie Litanji

do Najwitszej Panny, bo ona obejmuje wiele rzeczy dla

nas niezrozumiaych, czem wielk rado sprawisz nasze-

mu zgromadzeniu. W maej ksice wyczytuj: Litanja

do Matki boskiej Loretaskiej, a niewiem skd pochodzi

to nazwanie.

Proboszcz. To nazwisko z tej niezawodnie przy-

czyny byo nadane tej Litanji, e najprzód bya uywan
w Kociele Loretaskim, powiconym na cze Najwit-
szej Maryi Panny. "'^) Sdz, e wytumaczenie tytuów
uywanych w tej Litanji bdzie dla nas wielce poyteczne,

i niemógbym lepiej uczci wielkoci Maryi w Jej uroczy-

sto Wniebowzicia, jak przychylajc si do ycze wa-

szych w tej mierze.

Tak w tej, jak w innych Litanjacli rozjioczynamy

Litanj od bagalnych modów do trzech boskich Osób,

aby raczyy nad nami swoje miosierdzie rozcign. Od
Hoga bowiem rozpoczynamy nasze bagania wtedy nawet,

kiedy mamy zamiar uywa porednictwa ftwitych.

W tym celu uywamy zazwyczaj wyrazów gr(M*kicli: Ky-

"*) Zomcz w pierwszym lomic notr w dodatku o Swij^tyni Lo-

•ptnskiej.
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rye eleyson, Chryste elt^yson, Kyrye eleysoii, s one bo-

wiem tra<lyryjiie i maja jcu-ztek bardzo dawny. Kady
kitolik rozumie skdiiuui ich znaczenie, to jest: Panie

zmiuj si nad nami. Chryste zmiJuj si nad nami. Na-

sti)nic: pierwsza proba odnc^si si do Ojca przedwieczne-

go, druga do Syna. naszego Odkupiciela, a trzecia do ])u-

cha witego. Ponawiamy t ])rob wymieniajc trzy o-

soby Tr(')j('y Przenajwitszej oddzielnie: Ojcze wity
Boe, Synu Odkupicie hi wiata Boe, Duchu wity Bo-

e, zmiuj si nad nami. Pragniemy ])rzez te wyraenia
wyzna, e jestemy Avielkinii grzesznikami w obliczu Bo-

ga i prosi Go, aby nas raczy oczyci wprzód, nim za-

czniemy nasze bagania, tak we Mszy w. przed ogosze-

niem chway Boej w hymnie ,, Gloria in excelsis" i przed

objawieniem naszych prób w modlitwach, kollektami

zwanych, odmawiamy w])rzód s})owied powszeclm: Con-

fiteor i Kyrye eleyson. Powtarzamy za kilkakrotnie te

sowa: zmiuj si nad nami, dla tego, abymy wyrazili

serdeczno naszego alu i arliwe pragnienie otrzymania

przebaczenia za nasze grzecliy. Pomidzy pierwszym i

drugiem wezwaniem 'i'r()jcy Przenajwitszej zwracamy

nasze mody do Syna Boego mówic: Chryste usysz nas,

Cliryste Wysuchaj nas. to jest spraw, aby nasze proby
byy i'rzyjt(% j)()niewa j)orednikiem i odkupicielem

jeste. Taki jest wstj) Jjitanji o Najwitszej Pannie,

który te jest wspólny wszystkim innym Litanjom.

Szymon. Po tym wst])ie nastpuje wzywanie po-

rednictwa Najwitszej Maryi Panny.

Proboszcz. Pn rozwaeniu wielkich tajemnic Trój-

cy Przenajwitszej i naszej wasnt^j nieudolnoci, zwra-

camy i)rob nasz do porednictwa najwitszej Panny;
poniewa zawsze pamita powinnimy, e uwielbienie

Boga powinno poprzedzi cze, jak witym oddajemy.

I wity Kpifanjusz tak si odzywa: ,,C/ze Maryi, u-

wielbienie Boga!" {Jiaer. 7U, 7.) I dla tego proszc Boga
o aski, mówimy: zminj si nad nami, a proszc Naj-
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witsz Pann, aby poredniczya za nami do Boga,

odzywamy si: módl si za nami. Nazywamy potem

Matk bosk tem piknem imieniem: wita M a-

ryo!

Imi to jest pene radoci i pociecliy dla kadego
chrzecijanina, imi uwicone pozdrowieniem Anioa i

usty samego Zbawiciela, który je niezawodnie po tysic

razy powtarza w cigu swego ziemskiego ywota; imi po

imieniu Jezus najwitsze, do którego przedziwnie stosuj

si owe sowa Pisma w.: ,, Bogosawiony Pan..., bo

tak imi Twoje uwielbi, e nie odejdzie ciwaa Two-

ja od ludzi. {Judyt. XIII, 24^ Wysawiamy Najwit-
sz Pann mówic: wita Boa Rodziciel-
ko!

Jest to najszczytniejsza godno, jaka nigdy adnej
córce Ewy nie bya przyznan i dla tego w. Cliyzostom

mówi: ,,Jest to rzecz niesychana i zarazem cudowna,

aby Syn Boy, nieskoczony w swoich doskonaociach
równie jak Ojciec przedwieczny, chcia przyj ciao

w onie niewiasty, a zarazem policzy midzy swemi
przodkami Abrahama i Dawida i t.d. Cala wic tajem-

nica Wcielenia i Odkupienia zawiera si w tym jednym
przywileju jaki Anio przepowiedzia mówic: ,,Oto

poczniesz i porodzisz Syna a nazwiesz Imi Jego Jezus

(Zbawiciel.) Ten bdzie wielkim i nazwanym Synem
Najwyszego i bdzie panowa w domu Jakubówym na

wieki" (yk. /, -jI,) Jeeli wic Marya jest Matk l^oga,

to std wypywa, e Jezus jest prawdziwym Bogiem; a

jeeli Go Marya rzeczywicie jjorodzila, zatem Jezus jest

zarazem i czowiekiem. Wyznawanie za, e Jezus jest

Bogiem i Czowic^kiem stanowi zasad naszej wiary, a

wic susznie Mary zowiemy Matk Ho. Pojiimjecie

wic, jaki zachodzi zwizek pomidzy Jezusem i Mary,
a zatjMii i powód, dla któn^go nic^przyjaciele J(^znsa byli

zarazem nic^przyjacióbrii Maryi, |)()(ldajc wtj)liw()ci jej

godno najwysz; ale wierni wszystkich wieków zawsze
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j bronili z najwiksz gorliwoci. ^)

Bezporednio po tym tytule czci, przyznanym Maryi
przez Koció, nastpuje drugi równie znamienity;

wita Panno nad p a n n a iii i. -)

Stan panieski zawsze by uwiel])iany w Kociele
katolickim: wity Jan mówic o pannach w ksidze

Objawienia tak si wyraa: ,,ci s, którzy si z niewiasta-

mi nie pokalali: bo dziewicami s, ci chodz za barankiem

gdziekolwiek idzie. Ci kupieni s z ludzi pierwiastkami

Bogu Barankowi {Ohjav\ XIV. 4). wity Pawe zale-

ca usilnie stan panieski {do Koryn. VII, 2o). wity
Cyprjan, Ojciec Kocioa, yjcy okoo r. 2r)0 nazywa

') W nocie 5-tej do rozmowy dziowij^itej — pomiecilimy ustp
z Historji Kocioa o kacerstwie Nestorjusza, i potypicnio jego

gównego blcln. którym zaprzecza Maryi tytuu Matki Boej.

') Wieczne paniestwo Maryi przed i po porodzeniu Zbawi-

('i(da l)y<) orzeczone jako artyku wiary w r. 890 za Papiea Syry-

cjusa przeciwko kacerstwu Jowniana, który go zaprzecza.

*U Polaków znaczenie wyrazu pannu poszo ju w poniewier-

k i odpowiada raczej wyrazom cudzoziemskim: Pudht. FrfftuJein^

Mcdchen, Demoise1h\ wyraz za Dziewica waciwi(\j i wyczniej

odnosi si do cnoty panieskej i odpowiada wyrazom: \'r(j<>.

JuniifiTy Vif>)'f/t'. Wic i w Skadzie Apostolskim wolimy raczej

mówir: Narodzi si z Maryi Dziewicy, ni z Maryi Panny. Nasi

przodkowie tak wielkie mieli uszanowanie dla imienia Maryi, e
niewiasty noszce to imi nie nazyway si i ni(^ pod])isyway

Marya, tylko Maryina. albo Maryna, Marysia: i tego nawet

w jiktach urzdowych i dyplomatycznych przestrzegano. Razi to

bard/o nszy prawdziwego czciciela Najwitszej Maryi Panny, kie

dy nasze panny zowiemy: Panno Maryo. albo kiedy si same pod-

pisuj: Marya. Niemcy nigdy nie mówi swoim Mnrysiom ,/}/nr/f(r

Marlr ale Traideifi ^f(t^ii\• podobnie Francuzi nie mówi Yirrr/i

Mnrh' tylko Dtmohilh {Midtwohell Marh. Czyby nie byo

stosowniej mówir u nas pani Marjo lub poufale Marysiu, a podpi-

sy\va<^ si Maryina. aU)o Marysia lub podoniie?
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czysto paniesk siostr Anioów, gdy panna jest a-

nioem w ciele {Dyscyp. virg. c. 2^^ a nawet panna
chrzecijaska jest daleko wysz, poniewa staje si ni
przez zwycistwo, a Anio jest dziewic z wasnej natury.

Jeeli wic kada rzeczywista panna jest szanowan, jak-

e wic Marya musi by wysz nad inne przez wielkie

swe przywileje, godno i wyniesienie. A najprzód, ob-

jawienie chrzecijaskie nas poucza, e Zbawiciel powi-

nien si by urodzi z panny, sposobem nadprzyrodzonym,

e nie móg by skalany grzechem spólnym wszystkim lu-

dziom rodzc si sposobem naturalnym. Jeeli wic
mia si urodzi z panny, a wic Ta powinna by najczy-

stsz ze wszystkich i dla tego susznie nazywamy j Pan-

n nad pannami. Powtóre, Pismo wite oznajmia:

{uk. /, 34,) i wszyscy katolicy jednozgodnie wierz, e
Marya stan panieski polubia na cae ycie. Bya wic
pierwsz z ludzi, która polubia wieczne paniestwo i

Ona podniosa, e tak powiem, sztandar paniestwa i czy-

stoci doskonaej. I dla tego te opierajc wiar na da-

wnem podaniu, nazywamy Mary Pann w caej donio-

soci tego wyrazu. A w. Epifanjusz w czwartym wieku

tak si odzywa: ,,Któ si omieli wymówi imi Najw.
Maryi bez dodania przydomku Panny, poniewa ten ty-

tu zawiera w sobie dowód jej cnoty."

Szymon. Bardzo przedziwnie, e katolicy zatrzyma-

li wiernie dawny zwyczaj, nazywajc Najwitsz Mary
tytuem Panny.

Proboszcz. Nie poprzestawajmy na imieniu, ale u-

wielbiajmy stan ])a:nieski uwicony przez Jeznsa i Jego

Matk, jak tego sam Koció doi)enia. A nadto t(ni, kt(')-

ry nie ma ani i)0woania, ani mocy do wykonania tej

wit(ij powcigliwoci, niechaj przynajmniej zachowa

czysto zgodn ze stanem, w jakim si znajduje, l^rzy

tocz tu kilka sów witego Ambroego [)ouczaj(*ych

fila kadego chrzecijanina ( Viri/. i, II, c. 2): ,,Niechaj

ycie Maryi, !n(')wi ten wity l^iskup, b(lzi(Mia ksztat
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kich okolicznociach waszego ycia. W niem bowiem roz-

pozna* moecie, co macie w sobie poprawi, czego uni-

ka, lul) na co zezwoli. Bo i có moe by sczczytniejszt

-

go nad Matk Bo^ Co moe by wietniejszego nad T,
któr sama Jasno wiekuista wybraa? A jeli ta Matka
nie jest nam wstrtn, wic sobie nie lekcewamy Jej

pracy! Oby wszyscy, co tskni do Jej nagrody, chcieli

te i za Jej przykadem.
T Pann nad pannami, któr nazywamy Matk Bo-

, mianujemy jeszcze Matk Chrystusow.
To jest Matk pomazaca Boego, a wszystkie naro-

dy, które oczekiway od wieków ])rzyjcia Mesyasza wzy-

waj Mary zowic j tem piknem imieniem. Kozwacie
bracia, e i my lównie bdc clirzecijanami jeste^niy po-

mazacami Pana, bramiJezusa Chrystusa, a zatem powin-

nimy czci w Maryi Matk nasz i wzywa tem imieniem

Jej pomocy. Powiedzcie mi teraz, jaki nadajemy na-

stpnie tyu Najwitszej Pannie?

Szymon. Matko aski Boej?
Proboszcz. Otó to wanie. Przypomnijcie sobie

pozdrowienie Anioa Gabryela, jakie wyrzek w^ imieniu

boskieni do najwitszej Panny: Zffrowa Maryo aski
pena. Te sowa s bardzo doniose, poniewa je wymó-
wi posannik Boga. Anio ogasza j pen aski, a co

wiksza upewnia j, e Ducli wity na ni zst])i. JSigdy

czowiek nie sysza podobnego oznajmienia od posaca
Boego, jake wic moemy wtpi, e Ona ozdol^^ion by-

a wszelkimi askami? Jako wtpi o jej witoci? Po-

niewa ta wanie cnota nieporównana stanowi znamieni-

to Maryi Panny. Przymiot Matki Boga na nicliy si
jej nie przyda, gdyby noszc w swem onie Sowo l^oga,

nie nosia Go bya w swem sercu. Gówna jej ciwaa nie

zaleaa na tem, e Pan Jezus wzi z Niej swoje ciao, ale

na tem. e Ona suchaa sowa Boego i spenia je^) Lecz

') \ug. Virg. 13, In .!(). Tr. 10. — Chr. In Job. II, 20. in
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jeeli Marya bya tak dalece aski pen, dla czegó nie

miaaby zosta dla nas tych ask ródem?^) Do tego to w.
Bernard stosuje nastpujce sowa: ,,Dla czego to Ar-

chanio zowie j aski pen, jeli nie dla tego, e ona na-

peniona Ducliem witym staa si dla nas ródem nie-

wyczerpanem i obfitem ask Boych. Oby te aski si ro-

zlay; abymy wszyscy korzysta mogli z icli penoci, bo

Ona jest nasz Poredniczk; wszake to przez Ni przyj-

mujemy Pana Jezusa'*-). Susznie wic i sprawiedliwie

zowiemy wit Matk Bo, pen aski, i susznie te po-

spou z Kociem do niej stosujemy sowa niestworzonej

mdroci {EccL XXIV, 2Ji), ,,Ja jestem matk piknej
mioci, i bogobojnoci i uznania i nadziei witej, we
mnie wszelka aska drogi i prawdy, we mnie wszystka na-

dzieja ywota i cnoty. Przyjdcie do mnie wszyscy, któ-

rzy mnie i^ragniecie, najedzcie si owoców moici/'

Proboszcz zdawa si namyla nieco, dla przypomnie-

nia sobie dalszych tytuów Najwitszej Panny, gdy jeden

z przytomnych otworzywszy ksik do naboestwa,
wyczyta co nastpuje: Matko najczystsza —^Ma-
tko najliczniejsza — Matko niepokalana
— Matko nienaruszona.

My moemy poczy z sob te rozmaite nazwania,

rzek Proboszcz; wzywalimy Mary pod przymiotem Ma-
tki Boej, Panny nad pannami; to cudowne poczenie
tych przymiotów powinno zwróci nasz uwag. Panna
pocza. Panna porodzia, jednak i^ozostaa zawsze pann,
mówi wity Augustyn. {Serm. IS de tempo).

Tym Hj)Osobem Marya staa si wiernym obrazem Ko-
cioa katolickiego, który rodzi codziennie Zbawiciela

w Najwitszym Sakramencie Otarza, nieuszczuplajc

])r7eto w niczem skar^n ask, który Zbawiciel pozostawi

Math. II, 45.

') Zobacz noto 4-tn.
' • Cc

*) Assurri}). Scrrn. 'J.
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mu do rozdzielania. To nas wanie upewnia o Bóstwie

Jezusa Chrystusa, który tak cudownym sposoben* narodzi

si z Maryi. Aeby za paniestwo Najwitszej Maryi byo
uwielbiane, poruczy] je opiece ucznia dziewiczej niewin-

noci, witego Jana. Stao, jak wierzono po wszyst-

kie wieki w dogmat nieustannego paniestwa Maryi by-

a tak wielk, e wity Bazyli w wieku IV nie waclia si
powiedzie:

,
, Uszy wiernych nie zniosyby tego, aby kto

twierdzi, ze Marya przestaa by kiedy Dziewic.'' Ta
to jest nienaruszono dziewicza, któr Koció porówny-

wa z krzakiem gorejcym a niespalonym, lub uywajc in-

nych i)()(lobiiych porówna. — Czytaj dalej:

Szymon, który si tymczasem postara o ksik
czyta : M a t k o najmilsza — Matko przedziwna
— Matko Stworzyciela — Matko O d k u ]> i c i e-

lal

Proboszcz. Daleko wzniolejsz nad pikno cia-

a'), która czsto staje si przedmiotem niezasuonego
uwielbienia, jest pikno duszy czystej, takiej, jak po-

dziwiamy i uwielbiamy w Maryi; Ona to spowodowaa
Koció do wzywania jej j)omocy pod tytuem Matko naj-

milsza, jak niemniej do zastosowania do niej owyci sów
Pieni nad pieniami: ,,Wszystka pikna jeste, i adna
zmaza w Tobie nie powstaa." Antyfona dawnn jak
piewamy na cze Maryi od jej Oczyszczenia a do Wiel-

kiejnocy: ,,Ave Regina coelorum'\ obejmuje te sowa:

., Witaj Panno cliwalebna i nad wszystko przedziwna, po-

zdrawiamy Ci o najpikniejsza.''

Susznie i sprawiedliwie zowiemy j najliczniejsz,

najmilsz, przedziwn, rozwaajc czysto jej ycia. Pe-

wien witobliwy m w ofl legej staroytnoci tak si
o niej wyraa: ,,W niej to poczyy si dwie natury — Bo-

ska i ludzka: jest Ona su(^bjiic i matk, jest ona jakc*-

by ]»()inostem. ])o którym H(')g przeszed aby zosta czo-

M Zobacz not' 5-tji.
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wiekiem. I dla tego cieszymy si, e jej moemy nada
imiona: Matko Stworzyciela, Matko Odkupiciela."

,,mier", mówi staroytny autor, „przybya na wiat przez

niewiast, ale i ycie równie przez niewiast przywrócone

zostao; przez Ew przysza kara i zo, a przez Mary zba-

wienie; Ewa bya matk grzechu, a Marya matk zasugi."

Szymon odczytuje: Panno roztropna — Pan.
no czcigodna — Panno wsawiona — Panno
mona — Panno askawa— Panno wierna. *

Proboszcz. Po wezwaniu Maryi jako Matki Boga roz-

poczyna si drugi szereg jej pocliwa, które opieramy na

jej paniestwie. I tak, pozdrawiamy Najwitsz Pann
jako Pann roztropn. Duch wity mówi o cnotliwej

Abigail, e bya bardzo roztropn {I Reg. XXV, 3),

A ta bya nader sabym wyobraeniem najwitszej i naj-

roztropniejszej z Panien. Marya pod kadym wzgldem
najlepsz czstk wybraa; Ona rozwaaa, mówi Ewan-
gielja, tajemnic ywota Jezusa Chrystusa. A jeeli bo-

ja boa i pokora s pocztkiem mdroci, któ miaby
zaprzeczy, e Marya wszystkich ludzi mdroci przewy-
szya^).

Panno czcigodna!
Jake ona wielce zasuya na ten tytu, skoro j A-

nio pozdrowi tak wyróniajcym si sposobem, a Marya
zamiast chlubi si z tak wielkiego zaszczytu, poddana si
z wiar i i)okor bogosawiestwu Najwyszego. O ile

to Ona powinna nam si okaza godniejsz czci, gdy roz-

waymy, e Bóg, który j)rzenika nerki i serca, a który si
powierzchownoci nie uwodzi. J tylko wybra ])omidzy

wszystkiemi wit^^ni, których podziwiamy ycie, pomi-
dzy wszystkiemi mczeiiniczkami, którycli heroizm uwiel-

biamy, poniirjzy WHzystkiemi switemi dziewicami, którycli

czysto doskonaa pr/' iii(»sa si z ui(*J)a na ziemi, a któ-

') .fcstto zjinizcni wsp()nirjior)i(» odrioszj^cc siy do przypowioAci

o punnarh mjjcryrli z Kwiin^^^iclji.
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ra bya godn poczenia si w Niej tak ^^cile. 1 dlatego

susznie nazy^Yam v J P a n ii w s \ a \v i o n .
I odzywamy si do Niej z Ivocioeni l^atoliclvini:

,, wite i nienaruszone paniestwo, jal<ienii pocliwaa-

mi mamy Ci zaszczyci^ 'J\v nosia w swojem onie Te-

go, l<:tórego niebiosa ogarn nie x)otrafi, Ty jeste bo-
gosawiona pomidzy niewiastami i blogosawion owoc y-
wota Twego''. Zobaczymy jt^szcze, co nas zaclica do na-

zywania Jej P a n n m o ii i do ])(>lvadania ufnoci
w nieomylnem Jej porednictwie.

Jak()l)y 1^i')l;- nie mia wysucia modów Tej, któr
uczci w tak wysokim stopniu^ Jeeli Bóg uyczy A])o-

stoom tak obfityci ask, które leczyy chorych za do-

tkniciem si ici, lub gdy w czasie ich przejcia \\ ich

cieniu zostawali, (hileko suszniej jestemy upowanieni
do wierzenia, e nieporównanie wiksz dzielno na-

dal [irohom swej Matki. Wszyscy wyznaj Najwit-
sz Pann jako mon w pomaganiu nas swoim wj^y-

wem na serce boskie, dodajc nienuiiej, e stara si do])().

módz nam przez swoje porednictwo, i dla tego nie wt])ic
o .lej dobroci nazywamy J P a n n laska w .

Albo-to Ona nie daa (lowod(')w zabiegliwoci okoo
nas. gdy jeszcze bya na ziemi: kiedy przedstawia swemu
Boskiemu Synowi potrzeby maonków w Kanie Galilej-

skiej. kt(')rzy nawet nie dali Jej porednictwa^ A teiaz

gdy jest wzit do nieba i umieszczon j)rzy tronie Wszech-

mocnego, miaaby zapomnie o naszyci ])otrzebacl), gdy

J prosimy, a zwaszcza kiedy nasze ]nH)by maj na celu

uiedoczesne, ale wieczne nasze zbawienie. Ta wreszcie,

kt(')ra si okazaa^ P a n n w i e i' n ?
I suebnic Pana u stó]) krzya, wtedy kiedy j)rawie

wszyscy A])ostoowie o])Ucili swego Nauczyciela, podej-

mujc sama ponkl najwikszycli boleci, szyderstw i znie-

wagi katów, Jezusa Chrystusa, miaaby nie by sta i

wiern w swoich ])ore(lnictwach kiedy idzie o otrzymanie

aski Boej i zbawienie dla tyeli. których Jezus Chrystus
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krwi Swoj odkupi? Przekonajcie si wic, e te wszyst-

kie pikne tytuy, jakie Koció nadaje Maryi su do o-

ywienia ufnoci naszej w sodkiem i przemonem Jej po-

rednictwie.

Szymon. Prawdziwie, te tytuy maj znaczenie wi-
cej pocieszajce, anielim to sobie dotd wyobraa. Od-

td bd je odmawia z daleko gortsz wiar.

Tomasz. Wyznaj, e nie lubiem litanji z powodu
pewnyci ustpów, które mi si nie podobay, ale posysza-

wszy ich objanienie polubi takowe niezawodnie, zwa-
szcza jeli si dowiem o znaczeniu wyrae, jakici dotd
nie pojmuj, a które mi si niewaciwemi by zdaway.

Szymon. Teraz powinienem wyzna z Tomaszem,

e i ja ich nie rozumiem i dla tego prosimy ksidza probo-

szcza, aby raczy dalsze wyrazy objte w tej Litanji obja-

ni. Przekonywamy si bowiem z tego, co nam dotd ju
byo wytomaczone, e znaczenie nastpujcych tytuów
bdzie równie piknem i budujcem.

Proboszcz. Wzywania nastpne Najwitszej Maryi

Panny s wyjte z Pisma witego; wszystkie zarówno ma-

j pikne i gbokie znaczenie. 8 to po wikszej czci
sowa Pisma witego, które Koció stosuje do Maryi. Od-

czytaj je Szymonie.

Szymon .Zwierciado sprawiedliwoci i

Stolico mdroci.— Przyczyno naszej rado-
ci.

Proboszcz. Pismo wite równie jak i Kot-'(i(')l ka-

tolicki nazywa sprawiedliwym takiego czowieka, który

wiernie {jrzecliowuje w sobie ask Najwyszego,uywa
jej do udoskonalenia si w cnotach i korzysta z niej, aby
p08tj>i w wicz(;niu.si w cnotach i zasuy sobie, aby
by witym w tym ywocie, a w przyszym (l()sl|)i szcz-

cia wiekuistego. Lhcz któ jest tak sprawit^lliwyni iilbo

witym, coby nie uznawa w Mniyi, wzoru cnót wszela-

kich i ni«*porównaiiy przykad do naladowania, z w i <* i'

-

c i ad o odbijajce ycie doskonale i pol)()n(' pod kadym
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wzgldem? Pobono jest prawdziw mdroci, a zatem

uwielbiajc Maryc jako Pann najmdrsz, nazywamy j
zarazem tronem albo S t o 1 i c mdroci, a to z powo-

du jej nieporównanej witobliwoci. Ona-to poczya si
z Apostoami, kiedy Ducli wity, Duch mdroci zstpi
na zgronuidzonych {A^t. /, J4). Lecz jeszcze z innego w^zgl-

du nazywamy Mary Stolic mdroci i Zwierciadem spra-

wiedliwoci. Sam Jezus Clirystus, odwieczna i najwysza
mdro wybra j za swoj siedzib i On którego uwiel-

biamy, jako sprawiedliwo odwieczn, w Niej jakoby

w zwierciedle odbi swoje promienie. Jeeli, jak mówi Sa-

lomon, syn mdry jest cliwa ojca, jake nieporównanym
zaszczytem musi by dla Maryi, i bya godn sta si Mat-

k najwyszej godnoci! (n\ Bernard, snpra Miss, Jlotn. A),

Ta myl oywia w nas witobliw rado, nazywamy wic
Mary: Przyczyn naszej radoci. H(')g uczyni i

uwielbi cay i'ód ludzki w osobie swej Najwitszej Maki i

to wanie sprawia, e czujemy si niejako natclinionymi

wit wesooci, i Jej nadajemy przymiot, zowic J:
Przyczyn naszej radoci. B(')g uczyni i uwit^lbi cay ród

ludzki w osobie swej Najwitszej Matki. Podobna do o-

nego oliwnego drzewa, z którego Noe wzi gazk. Bóg

j zasadzi w swoim Kociele, a my wymawiajc Jej imi,

musimy koniecznie z wielk radoci wsi)omnie Zbawiciela

na wiat przybyego i zaw^arty z Bogiem pokój, który On
nam przyniós na ziemi. Jeeli z jednej strony nie moemy
wspomnie grzechu Kwy bez uczucia smutku, to z drugiej

strony mylc o Tej, kt(')ra nam przyniosa na wiat Zba-

wiciela, nie jestemy zdolnymi pow^strzyma w sobiewitej
radoci, ('o wiksza, Ona rodzc nam Jezusa staa si przy-

czyn i nadaa pocztek w^szystkim naszym uroczystociom

i religi j nem radociom, które s niejako chwil onycli wi-
tycii dalszym cigiem i ponawianiem. Ona jest sprawczy-

ni tyci dni, które sercu katolickiemu za kadym razem

tyle witycli i sodkich pociech s])rawn*aj.

Szymon czyta: Naczynie duchowne —Na-
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czynie powane — Naczynie o s ob li w s ze gcr

naboestwa.
Proboszcz. Nie poprzestajc na uczczeniu uajwi-'

tszego, ze wszystkich tajemnic, Sakramentu, w jakim Je-

zus Chrystus oddaje samego siebie, na posiek dusz na-

szych, szanujemy nadto naczynia wite, w których naj-

witsza Hostja jest przechowywana. Jeeli wic mamy
w poszanowaniu metal uywany do witych obrzdów, ja-

sn jest rzecz, i ta, któr Zbawiciel wybra ze wszystkich

stworze rozumnych na mieszkanie i przybytek dla siebie,

daleko jest szanowniejsz. I jako nie mamy poczytywa
za jeden z najpikniejszych tytuów chway Maryi, e
Bóg wybra J raczy jakby za narzdzie i naczynie wszel-

kich ask, jakiemi ród ludzki obdarzy w jego upadku?

Albo to nie sam Duch wity zstpi do serca Maryi, by

j uczyni naczyniem prawdziwie czcigodnem i na-

rzdziem sucem do odkupienia wiata? Lecz ta, co zaj-

muje najblisze obok Najwyszego miejsce, a która si
z Nim tak cile po^czy^a, nie moe byc pozbawion tej

Tjobonoci naboest^aa, jakiemi duchy niebieskie s prze-

jte u stóp tronu Wszechmocnego. Zastanówmy si nad

jej radosnem wyraeniem: ,,Uwielbia dusza moja Pana,

i rozradowa si ducl) mój w Bogu Zbawicielu moim".

Posuchajmy ttna Jej radosnego serca w piknym hym-
nie ,,M(tqnifica(\ którego wam pocztek przytoczyem,

by naby wyobraenia o niewymownych skarbach nabo-

estwa, jakiemi Jej dusza bya przejta.

W tein znaczeniu nazywamy Mary jakoby naczyniem

duciownem, napenionem najwitsz i)obonoci i ser-

decznym zapaem; lecz uywajc Jej porednictwa })od te-

mi nazwiskami pokadamy w Niej ufno, e nam wyjed*

na tego samego ducha gorliwej pobonoci, jakim si
sama odznaczaa. — Czytaj dalej Szymonie.

Szymon. Róo duchowna — Wieo Dawi-
fi o w a - - W i e o z koci h o n i o w e j.

Proboszcz. P)<')g liza lal si przez swych j^roroków.
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e przygotowawszy ziemi naleycie uprawn w narodzie

ydowskim same ciernie z niej zbiera. O kime na tym
wiecie nie powinienby Bóg tego samego powiedzie?

Ale pomidzy miertelnymi jedna tylko bya, jakby kwia-

tem wybranym z narodu ydowskiego i caego ludzkiego

plemienia, kwiatem wznoszcym si wporód cierni, pik-
niejsza nad wszystkie, jakiemi kiedy byy dusze lu-

dzkie. I >la uwielbienia tej piknoci duchownej i tajem-

niczej. Koció stosuje do Niej te sowa wyraone przez

Mdrca paskiego: ..Wyniesiona jestem jako cedr Liba-

nu, jako cyprys na górze Syon, wyniesiona jestem jak pal-

ma Kades i jako ogrody ró Jeryclioiiskicli, |)()(lobna

do piknej oliwy polnej i do jaworu rosncego nad brze-

gami".

Wspominamy jeszcze w litanji to pikne porówna-

nie, w którem Marya nam si przedstawia jako Królowa

kwiatów^ ). Ona-to jest ow ró duchown rodu ludzkie-

go, kt(')rej nikt nie i)rzewyszy w wietnoci blasku, ani

w zapachu. T piknoci cudown wznosi si Ona nad

wszystkich ludzi niby iriea, A jako wiee s ozdob
miast i })aaców, tak i rodzina Dawida, co j wydaa jako

potomstwo duchowe tego Króla-Proroka, jakim j(\st lud

clirzecijaski. przez Mary, wyjwszy samego Zbawicie-

la. Z tt^go samego wzgldu nazywamy J Wie
z koci s o n i o w (\ j.

Pismo wite ws])omina, e król tSalomon (77/. Król.

X, /'S'), kaza dla siebie zrobi tron z koci soniowej.

A podoluie jak ten tron dwiga najmdrszego króla Sta-

rego 'I\istamentu, który by jednym z przodk(')w Jezusa,

a pod wielu wzgldami jego figur; tak te Marya nosia

w swojem onie Króla królów, bo samego boskiego Zba-

wiciela. wity Piotr- Damjan tak si w tym przedmiocie

odzywa: ,.Nazywamy Mary tnmem z koci soniowej;

ponicjwaz ta, najdokadniej moe by wygadzon, i rko-

^ ) Zo])jicz not 6-tQ.
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dziea z niej wyrabiane przewyszaj wszystkie iune.

Ko soniowa odznacza si przedewszystkiem najwiksz
czystoci i trwaoci. A có moe by czystszego- nad
paniestwo Maryi, którego rozwaaniem samo niebo na-

syci si nie moe? Có moe by czystszego i trwalszego

nad cnot tej Niepokalanej Dziewicy, któr hóg wybra
na zdruzgotanie mocy piekielnej"? {Sermo 44.) Roz-

waajmy zatem z naszej strony w Maryi ozdob i chwa
rodu ludzkiego, a wtedy nie zdoamy odmówi mioci i

uwielbienia cnotom, jakie J odróniay.— Teraz czytaj

dalej Szymonie.

Szymon . Dornie z o t y — A r k o przymie-
rza.

Proboszcz. Te wyraenia s poyczone z ksig
Starego Testamentu. Ksigi wite mówi, opisujc
koció Jerozolimski, e cae jego wntrze zotem byszcza-

o. A i)oniewa zoto jest najkosztowniejsze z metalów,

przeto jest ono symbolem aski boskiej, jak Najwitsza
Panna bya napeniona wedug owych sów Anioa: ,,as-

ki pena Pan z Tob". Tak wic Król nieba utworzy
sobie w Maryi swoje mieszkanie, do którego raczy wst-
pi i w niem zamieszka.

wity Piotr Damjan {Senno ^-7), tak si jeszcze wy-

raa: ,,Po powiceniu kocioa Jerozolimskiego, zbudo-

wanego z samego kamienia, Salomon wraz z ludem y-
dowskim wnieli do niego uroczycie bogate ofiary, na

znak swojej i'adoci. Jaka wic powinna by rado
chrzecijan, gcly [)omyl, ze sam Wóg ])rzygotowa w Ma-
ryi swój przybytek, a Najwitszy zst])i do niego oso-

bicie. Grdy Ksigi wite mówi, m Hóg napeni swoj
obecnoci i cliwnl koció Salomona, numi to W((lng
zdania Apostoa narodów, w zn,'i('/.riiiii tylko j)rzeno-

nein; ale obecno Jego w oni(^ najwitszc^j l^anny bya
daleko wietnirjsz. albowiem w Niej ,, Sowo slalo si
ciaem i zamieszkao j)omidzy iinmi". () ile zjilcni god-

no tego Kocioln, tt^j yjcM^j wityni jest wiksz, o
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tyle waciwsz jest abymy j uwielbiali''.

Teraz mog przystpi do wytomaczeiiia, dla czego

Najwitszej Maryi Pannie nadajemy znakomitej donio-

soci nazwanie: Arka p r z y m i e r z a. Arka znajdu-

jca si niegdy w kociele Salomona obejmowaa dwie

taV)lice. na których byy wyryte przykazania Boe. dane

Mojeszowi na górze Synai. W teje arce przechowywaa
si te i ródka Aarona i troch manny, spadajcej z o-

bokow w czasie podróy Izraelitów na pustyni. W Ma-
ryi za przyjmuje ycie ten, który by naszym i)rzewodni-

kiem, prawodawc a zarazem i pokarmem i który sta si
drou, prawd i ywotem dla wszystkich ludzi. Arka by-

a zbudowan z drzewa nieulegajcego pruchnienin, a to

nam przy])omina nieskazitelno czystoci Maryi, jak
przez cig ycia zachowahi nienaruszon. Kiedy j)ewnego

dnia arka przymierza staa si zdobycz nieprzyjació i

przeniesion 'lo b(')nicy fas/.y »vych bogów, natychmiast

wszystkie bawany runy z miejsca honorowego, jakie

im przyznano, a nawet w kawaki si zdruzgotay'). Bóg-

by to da, al)y si to samo wydarzyo z kadym grzechem,

i z kad z skonnoci u tycli wszystkie)), którzy V)rzy-

zywaj pomocy Najwitszej Panny! Niezawodn jest

rzecz, e Jej porednictwo [)rzyczyni si do zniszczenia

w nicli tego wszystkiego, co si Bogu nie podoba.

Szymon. Hramo niebieska!
Proboszcz. Jakie godo mogoby dokadniej ozna-

czy zacno i wielowadno Matki Boej nad tytu ten,

jaki Jej nadajemy. ( )na-to jest, któr Kr(')l niel^a raczy

wylira Hla j)rzyjcia na sieliie ludzkiej natury i j)rzez ni
wej doycia miertelnego, jako ])rzez bram, oddzielajc

niebo od ziemi. Niebo bowiem zniko z ziemi przez grzech

pierwszych roriziców, ale za ukazaniem si Zt^awiciela,

znów wrócio na ni. A zatem, susznie Mary uwaamy

M Podanie staroytno <,dQsi. /(^ to samo stao si^' w czasie

kiedy \vi^»ta lio Izina przybya do K<ript\i.
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jako bram, przez któr królestwo niebieskie raczyo do

nas powróci. Stanie si równie dla nas bram do nieba,

jeeli J usilnie baga bdziemy, aby si wstawia za na-

mi. Albo to nie przez Mary proby nasze przenikaj a
do tronu Ojca Niebieskiego i uaszego boskiego Odkupi-

ciela? Bardzo czsto nazywamy J Poredniczk nasz do

Boga. Nie dla tego ebymy Jej to porednictwo przy-

znawali midzy Bogiem a nami, urzeczywistnione przez sa-

mego Zbawiciela, lecz e Ona jest umieszczon przez swoje

wstawiennictwo midzy Bogiem a nami i jest niejako kana-

em, przez który aski do nas przychodz. A w. Bernard,

{Sermo in Nativ. B.V.M.) tak si odzywa; ,, Boisz si
grzeszny czowiecze zbliy do Ojca przedwiecznego. Jego

gos ci przeraa, ale oto, da ci za porednika Jezusa

Chrystusa; moe i do tego boskiego Syna zbliy sienie

miesz? wszak ci On jest twoim bratem, twojem ciaem,

do ciebie ze wszystkiem, oprócz grzechu, podobnym, On
jest litociwym. Lecz moe przeraa ci jeszcze boski Jego

majestat, gdy i On chocia by czowiekiem, nie przesta

jednak by Bogiem; chcesz wic porednika, któryby ci
do doprowadzi! Oto zwró si do Maryi." Wic zapra-

gnijmy, ahy ta dobra Matka staa si dla nas wszystkich

bram do nieba, dopomagajc nam do naladowania jej

cnót przedziwnych i wprowadzia nas do wiecznego przy-

bytku.

Szymon. Gwiazdo zaranna.
Proboszcz. Przeklestwo Hoe sprowadzone grzechem

pierwszego czowieka, na ksztaU chmur ciemnych ciyo
nad t ziemi, a chocia gos kill<u Proroków przypomina
od czasu do czasu bliskie przyjcie Mesjasza, jednak ród

ludzki, tysice lat tskni, zanim ujrza wiato, które ca-

y wiat i ludzi miao owieca. A jako gwiazda poranna

poprzedza soce, tak Marya ukazaa si jako obraz wiata
prawrizi wego. Ona jest gwiazd zarann wponkl ciemno-

ci duciowycli, kt('>r^ panoway prziMl przyjcicun Z>awi-

ciela; Ona jest jutrz^uik, która poprzedzia, a naw(;t po-
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rodzia Soce ispra wiedliwoc i.

Szymon. Nastpuj teraz przymioty Maryi, któ-

rych przynajmniej literalne znaczenie pojmujemy. Bar-

dzom kontent, em si nauczy jako rozumie tytuy po-

przednie. I za to dzikuj. Wedug mego ograniczonego

rozumu, zday mi si one niemniej pikne, niemniej budu-

jce, ale po tem wyjanieniu, dostrzegem w nich jeszcze

wicej ukrytycli piknoci.
Proboszcz. Nauczmy si ztd nie wydawa nigdy

zdania niesprawiedliwego i lekkomylnego o rzeczacli ta-

kich, których nie zbadalimy gruntownie, a nawet o ta-

kich, któreby nam nie byy miemi. Teraz idmy dalej.

Szymon. Uzdrowienie chorych— Ucieczko
g r z e s z n y c li \) Po c i e s z y c i e 1 k o s t r a p i o 1 1

\' oh -

)

— Wspomoenie wiernych.
Proboszcz. Przypatrzylimy si dotychczas Maryi

pod rozmaitymi wzgldami, juto jej cnotom, juto poprze-

diuo uwielbialimy j jako pann, matk, jako matk Bo-

ga i wsp(')lniczk w wielkiem dziele odkupienia. W kocu
przystpujemy do uznawania, czem Ona staa si dla nas

w czasie naszego pobytu na tym padole paczu i czem jest

dla czonkcny Kocioa tryumfujcego. — Jest ona u zd r o-

w i e u i e m w c li o r o h a c h du^izy i ciaa, w s j) o m o e-

niem w potrzebach, tak ducliowycli, jak i doczesnyci;

' ) Zobacz notr 7-iii:i

" ) Of'/rf/ r.rrofo. Tak sio nazywaj fi*iiny i w (><^^(>inoj^ci dary ja-

kie ofiiinij^ Ivi)cio().vi. na pamitka .lu)u \vvkonanoi,'-o w cliorol)!^.

przed |)() lió/. vv c/.asic z i«;raaj;Hn'<i"() niebezpioczostwa, jti to dla

wyjednania la^k potrzebnych, ju dla podzikowania za otrzymane.

Kule ulec/.ony«li paralityków, s/.ezorozote, srebrne, lub / innych

metalów zawieszon*' w kiplh a( ii. .viad(z o mioci i wdzicznoci.

A chocia nicktóic ofiary Miic^zncnii sir wydaj niedowiarkowi.

pr.ivv.l//i wy je Inak chrze^ciianin widzi w nich trolca wiary nieza-

chwianej dla chwa.N Maiyi. klóia równie jest wspomoeniem wier-

nych jak i p;)cieszycielk zasmuconych.
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pocieszycielk w utrapieniach i smutku; sowem, jest

dla nas wszystkiem, czego potrzebujemy w czasie naszego

krótkiego wygnania na ziemi i czego w przyszoci spodzie-

wamy si przez jej porednictwo. Idziemy za zwyczajem

przodków uaszyci, uciekajc si do Maryi we wszystkich

naszycli potrzebach i to samo czynimy w wyraeniach ja-

kie nam Szymon odczyta. Wszystkie nasze proby mie-

szcz si w tych kilku wyraeniach; a w. Efrem Syryj-

czyk, yjcy okoo trzechsetnego roku po Chrystusie, uo-

y nader wspaniae modlitwy do Najwitszej Panny,

które si dotd dochoway. W jednej z nich tak si od-

zywa: ,, Wspomagaj nas teraz Matko Boga, zawsze Pan-

no, Matko miosierdzia. Matko najlepsza, najas^awsza,

gorliwa opiekunko, wspomoenie nasze w tem yciu; odda-

laj odemnie zamachy nieprzyjaciela i prowad mnie drog
zbawienn. A nadewszystko, w godzin mierci racz za-

chowa i OL^hroni biedn dusz moj, oddalaj od niej du-

cha zoliwego. Ochro mnie w strasznym dniu ostatecz-

nego sdu, od potpienia wiekuistego, wprowad mnie
pomidzy sprawiedliwycli i uczy dziedzicem chway Two-
jego Boskiego Syna Aby te wszystkie aski, o Najwi-
tsza Panno, byy zjednane przez Twoje porednictwo i

przemone ordownictwo po skoczonej pielgrzymce na
ziemi, nietylko dla mnie, ale i dla wszystkich, którzy z po-

kor Ci wzywaj i w Tobie ufno ]K)kadaj, i)rzez mi-

osierdzie i dobro Je 7. usa (Jhrystasa, .Syna Twojego, a

naszego Hoga i Odkupiciela." wity Angustyn take
w podobny sposób odzywa si do Maryi: ,,Wysuciaj na-

Hze proby i wyjednaj ask pojednania. S|)iaw, a)ymy
otrzymali f)rzez Twoje porednictwo to, o co Ci z serca

cakowicie "J^obic^ powicon<!go, prosimy. Przyjmij od

nas to, co Ci ofiarujemy, a uycz tego, o co j)rosimy; od-

dalaj ofl nas to, czego si lkamy, poni(nva Ty j(\st(^ na-

dziej grzesznik(')w. O Najwitsza Maryo, ws])omagaj

ubogi(di, ws[)i(;raj lkliwych. poci<^szaj |)aczcy(di, nukil

fli za lud wszystek i sj)r.'iw. aby 'i'woi suebnicy cics/yli
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sit^ Twojein wstawiennictwem."

Szymon. W rzeczy samej, te modlitwy do Najw.
Fauny s na ler [)ick:ne i zachwycajce.

F^roboszcz. Przekonajcie si, e te wszystkie pro-

by s tylko powtórzeniem tego, o co bagamy w Litanji,

wzywajc porednictwa Maryi, pod temi przymiotami:

Uzdrowienie chorych, Ucieczko grzesz-
nych, Pocieszy cielko strapionych. Wspo-
moenie wiernych. I ty take Tomaszu, znajdziesz

w tych modlitwacli, które dopiero co przytoczyem, poy-
teczn nauk, z ktcSrej przekonasz si, e pierwsi chrzeci-

janie nie odnosili si wprost ze swemi probami, ale tak,

jak my dzisiaj, dodawali: wyjednaj to przez swoje pore-

dnictwo.

Pozostaje nam jeszcze na dokoczenie pomówi o uwiel-

bieniach, które równie jak w wito Wniebowzicia su
do wykazania chway Najwitszej Dziewicy ido przypo-

mnienia, czem jest Marya dla mieszkaców nieba.

Szymon. Królowo Anioów — Królowo
P a t r y a r c h ó w — Królowo Proroków — Kró-
lowo Apostoów Królowo Mczenników
— K r () 1 o w o Wyznawców — Królowo Panien-
s k a— Królowo Wszystkich witych — Kró-
lowo bez grzechu pierworodnego poczta.

Proboszcz. Sam wity Bernard^) wyjania, dla

czego nazywamy Mary Królow Anioów, gdy mówi: ,,Ta,

która miaa Synem Boga, nie powinna by wywyszon
nad wsi^ystkie chóry anielskie? Czy Marya nie nazywa

swego Syna Bogiem i Panem Ai:io(')w, a ten, któremu

podh^gaj wszystkie duchy i mocy niebieskie nie bye po-

susny Maryi? Jakeby to by mogo, aby duchy niebie-

skie nie uwielbiay Tej, któr jedyny Syn Boga wybra
za narzdzie odkuj)ienia wiata?

Nazywamy Mary Królow Patryarcliów, to

) Sup' J/ss. Ilohl- /.
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jest Królow przodków naszych. Któ bowiem moe sobie

roci stuszniejsze prawo by Matk rodu ludzkiego nad

Mary, która zrodzia ycie duchowe wydajc na wiat
Jezusa Chrystusa? Daleko szczliwsz od ludzi Starego

Testamentu, których Patryarchami zowiemy, jest ta Matka,

która dla naszej duszy zrodzia ycie duchowe.

Susznie take nazywamy Mary Królow Pro-
roków, gdy ona sama przepowiedziaa o sobie w swojem

piknem pieniu: ,,Bogosawion nazywa mnie bd
wszystkie pokolenia." Albo-to nie Ona jest, której Pro-

rojy oczekiwali z upragnieniem, Ona-to, która miaa wy-

da Mesyasza, od tak dawna przyobiecanego? Albo-to nie

Ona, o której jeden z nich (Jezajasz) wyrzek te sowa:
Oto Panna pocznie i porodzi Syna, a nazwie imi Jego

Emanuel? Nazywamy J jeszcze Królow Aposto-
ów, Mczenników, WyznawcówiPanien. A
jak wici Starego Testamentu zanosili do niej swoje y-
czenia i nadzieje, oczekujc jej w przyszoci, tak znów
bogosawieni Nowego Zakonu cofajc si w przeszo
uwielbiaj J jako swoj wadczyni, wzór i poredniczk.
Jezus Chrystus wybra dwunastu Apostoów, i nimi si
otoczy, aby ci uy za narzdzie swoicli ask i do ogosze-

nia prawd przedwiecznych; ale przed nimi powoa Mary,
nie dla ogoszenia Ewangelji, ani dla szafowania witych
Sakramentów, ale dla dania ycia sobie, który jest sam
prawd i dawc wszelkich ask i dobrodxiejstw. Daleko

sprawiedliwiej, anieli którykolwiek z Apostoh)w moga
Najwitsza Panna powtórzy te sowa Jana witego: ,,Co

byo od pocztku, comy widzieli oczyma naszemi, comy
ogldali i rce nasze dotykay. (/ Jan I. 1 .) Kogó susz-

niej moemy uczci tytuem Królowej Mczenników,
nad t, która stojc pod krzyem uczua w swojtun sercu

maci^^rzyskiem wszystkie zniewagi i cierpienia swojego
Syna; Jeeli za srogie cierpienia mczenników naljyway
wartoci jedynie tylko przez poczc^nie ich z mk i zasu-
gami Jezusa CJhrystusa, to nicizawodnicM-i^rpieniaNajwit-
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sze.j Paiiiiy byy najcilej zjednoczone z boleciami Zba-

wiciela .

Nazywamy AV y z n a w c a m i tych bogosawionych,
kt'')i':y airj nijj^? s ) )Sjbnoci wylania kr\vi swojej za wia-*

r, ani podj mczestwa. svypeniali wol Boga z cala

gorliwoci wiernych sluet3ników i otrzymali koron nie-

mierteln przez ycie pol^one i przykadne. Rozebrawszy

cnoty Najwitszej Maryi Panny, zbyteczn byoliy rzecz

dowodzi, e Ona wskazaa drog wszystkim wiernym
wyznawcom Clirystusa, stojc jako Królowa Panina ich

czele. Nie potrzeba równie przypomina, z jakiego powo-

du Panna nad pannami otrzymaa tytu Królowej P a-

n i (m'i s k i e j, jak niemniej K r ó 1 o w^ e j W s z y s t-

k i (^ i w i t y c li, wymawiajc bowiem te jej zaszczyty

przypominamy wiernym ca jej chwa i wszystkie liody,

jakie odbiera od mieszkaców niebieskiego Jeruzalem.

Popieszajmy przeto i my z naszej strony wysawia
wit nad witemi wraz z Anioami i Arclianioami, wraz

z Apostoami, Mczennikami i tymi wszystkimi, którzy

si ciesz szczciem wiecznem uwielbiajc j jako nasz
Królow. Po ogoszeniu dogmatu Niepokalanego Pocz-

cia Ojciec wity Pius lX-ty zaleci do tej I.itanji w ko-
cu dodawa : Iv i-

(') Iowo li e z zmazy g r z e c li u j) i e r-

w o r o (1 n r g o poczta.
1^0 prz(v. t^woje poczcie cakiem wyjtkowe Marya

przewyszya cay nkl hidzki, jakto ju objanilimy w roz-

mowie dziewitej. Wzywajmy wic z ca pobonoci
przewanej pomocy i porednictwa lvrólowej naszej a u-

pewniam was, e otrzymamy niezliczone aski tak doczesne

jako i wieczne.

^Susznie te, Pa])ie I^eonNIII rozkaza do tej Lita-

nji. klor i^oretask zowi doczy tytu: Królowo
róaca witego.

Wiadomo bowiem, e Marya podaa witemu Domi-

nikowi jakoby bro ii;i pokonanie grzeszników, rodek
zjednania Kocioowi tej pomocy niebios, wity róaniec,
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i nauczya jak go odmawia. Koció l^atolici^i lOKiada

usilaycli stara, aby to naboeu^itwo krzewi, przez które

doznawa licznyci cudów ku poko.. nniu potgi muzuma-
skiej i zamachów najzawzitszyci Kocioa nieprzyjació.

Obszerniejsz wiadomo o róacu podam w rozmowie na-

stpnej.

Litanja Loretaska uznan zostaa przez Koció ka-

tolicki za liturgiczn; pdzwoono j drukowa w nowycla

Brewiarzacti i nie wolno do niej jako i do innyci podo-

bnid w>kazaixyci Litanji czyni adnycli dodatków z pry-

watnej pobonoci.
Przodkowie nasi lubowali ku uczczeniu Maryi prze-

strzega wstrzemiliwoci od misnych, pokarmów ^v dni

sobotnie w cigu caego roku i w wilje wit uroczystych

Najwitszej Maryi Panny. Zwyczaj ten powszeclmie

przestrzegany przeszed w prawo obowizujce, lubo w po-

wszechnym Kociele obchodz tylko z tak wstrzemili-

woci wilj Najwitszej Maryi Panny Wniebowzicia;

a chociaby kto mia dyspens ogóln na soboty i wilje, to

jeszcze <lo tej ostatniej wilji dyspensa si nie stosuje, tak

jako si nie stosuje do sobót suchedniowych; a w kadym
razie dyspens naley zastpi jakiem naboestwem do

Najwitszej Maryi Panny i jamun.
Szymon. Amen. Niech si tak stanie.

Proboszcz. Tak. jak to jest [)rzyjtem we wszystkich

Litanjach, zwracamy si znów do Tego, który wyrzek o

HObi'^ ,,Ja'n jestem pocztkiciin i kocem." Przyzwawszy

prc-^to pomocy Najwitsz(^j Panny, przekonani* o Jej po-

rednictwie, czymy nastpnie nasze proby z Jej pr()l:)ri-

mi dla wyjerlnania u l*ana Zastp(')w posncliania i niilo-

Hierrlzia. Przy])omin;nny Jego nieskoczon ofiar jakit^j

dopf^hii (\\'.i pojednania wiata z Ojcem niebieskim odzy-

wajc si: H;iranku Hoy, który gadzisz grzeciy wiatu.

to jest, przfiz 1'woj mier krzyow i nieskoczont^ zasu
gi, przepu nam, wysuchaj nas. zminj si nad ii.iiiii.

Ws/,yscv piv,ytomni Hndiali tego objanienia z na j vvi-
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ksz uwag i w najgbszem milczeniu. Na wszystkich twa-

rzach malowao si ukontentowanie, e zrozumieli modli-

tw, któr czsto odmawiali. I z tego powodu Pasterz prze-

duy nieco rozmow obecn, pragnc im wedhig mono-
ci wszystko wytómaczy. Dugo jeszcze po oddaleniu si
jego rozmawiali o niektórych wyraeniach Litanji. Polu-

biono wicej jeszcze, ni poprzednio t pikn modlitw;
z daleko wikszym poytkiem, wszyscy postanowili sobie

odmawia j czciej poboniej. Gdy si atoli zeiemniao

proboszcz pozostawi ich jeszcze rozmawiajcych a sam si
oddali. Zwolna zgromadzenie si te przerzedzao, a w pó
godziny, noc i milczenie zapanoway na miejscu zebrania.



OBJANIENIA

do rozmowy jedenastej.

(1) Pocztek pieni: Salve Regina. Niektórzy

przypisuj t pie Alhemar'owi de Manteil, biskupowi
Puyi), zmaremu w r. 1099; inni Hern^anowi zwanemu
Contractus: ostatnie za sowa: O clemens, o pia, o duleis

Yirgo Maria (O askawa, o pobona, o sodka Panno Ma-
ryo) s witego Bernarda. wity ten opat z Clairvaux

by wysany do Spiry w charakterze Legata Stolicy Apo-
stolskiej, gdzie znajdowa si cesarz niemiecki i znakomi-

ta liczba ksit. Tam by przyjty z wielk okazaoci
przez duchowiestwo i wiernych. Za jego wejciem do ka-

tedralnego kocioa koiiczyla si wanie ta pie, gdy
Bernard wstpowa do chóru czyli presbyterjum. W wiel-

kim otarzu by owietlony obraz Matki Boej. Bernard

uklkszy zapiewa: O clemens! Zbliajc si ku wiel-

kiemu otarzowi znów uklk i zapiewa: o duleis Yirgo

Maria. Mówi, e z tego powodu usysza wity opat so-

wa wymówione przez Mary: Sahe Bernard (Witaj Ber-

nardzie). To trojakie pozdrowienie z serca witego Ber-

narda tryskajce przyczone do antyfony ,,Salve Kegi-

na" stanowi zakoczenie tego szczytnego pienia, opiewa-

j j we wszystkicli kocioacli katolickicli w czasie ozna-

czonym, za w kociele katedialnym w Spirze codziennie

na pamitk witego Bernarda.

(2) Pocztek antyfony: Regina coeli laetare.

W czasach w którycli Grzegorz wielki zarzdza Kocio-

') Stoi rzeczyw i.<c i o na oj^roninrj sknN' pod miastom Pny ol-

brzymia statua, która przypominajjjr ton wypadek, przeznaczona

jest zarazem kn pamijjtec orzeczenia doj^rnatn o niepokalauein Pa-

czyciii Najj^wiytszej Maryi Panny.
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rin, grasowao we Woszech morowe powietrze a najbar-

dziej w Rzymie. We ws/ystkieli d/ielnicac*h tego wielkie-

go grodu widziano t\ i KO umarych i umierajcych. Ty-

sice osói pado ofiar tej niszczcej cli(»sty i to po wi-
kszej czci^ci nagle, jedni kichajc drudzy ziewa.ii . a pra-

wi' wszyscy niebyli zaopatrzeni {^. Sakranu^ntami Ko-

cioa. Spustoszenie i postracli wszdzie panoway, uni-

kano si starannie nawzajem, z liojani zaraenia si: kre-

wni iiawet, jeeli si niekiedy odwiedzali, stawali w pew-

nej od siebie odlegoci, co zdradzao icli przestrach: wszy-

stko stao pustkami w tem ogromnem miecie. W takiej

ostatecznoci wity Grzegorz ogosi pokut, luby reli-

gijne, i zarzdzi mody publiczne. Ale ta straszna cho-

sta nieustawaa. a nieszczliwi mieszkacy Ezymu wci
tysicami umierali. Wtedy wity Papie zwróci ca
swoj nadziej do Najwitszej Panny. Rozkaza, aby

duchowiestwo i wierni udali si procesjonalnie do ko-

cioa nazwanego Najw. Maryi Wikszej, i aby procesjo-

nalnie po caem miecie obnoszono obraz tej Najw. Dzie-

wicy, kt(')rego odmalowanie pobona tradycja przyi)isuje

witemu iUkaszowi . Zaledwie roz])Ocza si procesja,

a naty(hniia>t Królowa nieba objawia swoj wielowa-

dno. Wszdzie, gdzie teu czcigodny obraz niesiono, mo-

rowa zaraza zaraz ustpowaa, a przed skoczeniem tej

rozrzewniajcej ceremonji, cae miasto byo przekonane,

e Marya cakowicie rozbroia gniew" Boy. Widziano na

szacach Adryana. (kt('>redla tego cudownego olijawienia

nazwano zamkiem Archanioa), anioa, kt('>ry ukaza si
w po-taci ludzkiej, wkhidajc do ])ocliwy miecz zakrwa-

wiony i syszano duchów niebieskicli wypiewujcycli:

Hci/ina cuei hietare, AUehtjd i t. d. wity Grzegorz do-

da do niej te sowa: Ord jwf nohix Deutn, Alleluja '). <)d-

') Po })olsku: Wc^sol si Królowa mia, Alloluja — Bo ten, któ-

ro^oj^ nosia. Alleluja. — Zmartwychwsta Pan nad panami, Alle-

luja. — Módl siy za nami do Bot^^a. Alleluja.
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td Koció uywa jej do pozdrowienia Maryi w czasie

wielkanocnym.

(3) Procesja pochodzca ze lubu Ludwika XIII.

Wniebowzicie obchodzi si we Francji z najwiksz
uroczystoci; po nieszporach odbywaj si we wszystkich

parafj ach procesje z powodu wykonanego lubu przez Lu-

dwika XIII w roku 1630, który powici swoje królest-

wo, rodzin i wasn osob opiece Najwitszej Panny.

Ta uroczysto bya przerwan w czasie terroryzmu, ale

odnowiona przez Napoleona I, który chcia uwielbi Ma-
ry w dniu, w którym si urodzi w maem miasteczku

Korsyki.

(4) Matko aski Boej.
Pewien biedny grzesznik, zwtpiwszy o swojem prze-

baczeniu, szuka witego Bernarda. wity ten przej-

ty ku niemu serdecznem wspóczuciem odezwa si do nie-

go: ,,Niemasz adnego powodu do rozpaczania o twojem
zbawieniu. Jeeli si bowiem obawiasz, e nie powró-

cisz do aski Boej, ufaj, e j otrzymasz przez Mary.
Nie napróno nazywamy j pen aski Boej"— a mó
wic to, otworzy Pismo wite i odczyta ustp
z Ewangielji witego ukasza wyrzeczone przez anioa:

,,Niebój si Maryo, znalaza ask u Boga." Czy rozu-

miesz te sowa mój synu?—mówi wity, zwracajc si
do nieszczliwego: Marya znalaza ask. Wic jake?

Czy mona j utraci na zawsze bez jej odzyskania? Bro
Boe! mona atwo odszuka to, co inni zgubili. Widzisz

zatem, mój biedny przyjacielu, e ty przez grzech stracie

ask, ale Marya ci j znalaza. Spiesznie wic udaj si
do niej i pro: Matko aski Boej! Zgubiem przez grze-

chy ask, racz mija odszuka... Grzesznik poszed za

rarl witego Bernarda, odzyska stracon ask i umar
mierci sprawiedliwego.

(^Lii/nor i).

(5) Portret Najwitszej F^niiny Maryi.
M'i'y,'i, 'iu')vvi wity Kpitaiijusz urodzia ni w Pah^-
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Btyiiie, okazywaa si pehi skromnoci i powagi, n.ówila

nia(h suchaa ciitnie, bya j)rzyjemn, skrztn i wzbu-

dzaa poszanowanie we wszystkicli. którzy j otaczali; by-

a wzrostu wicej jak redniego, cery nieco ogorzaa j,

miaa wosy blond, oczy ywe, renice owalne, oliwkowe,

brwi ukowate agodnie brunatne, nc^s i)oduny, usta ró-

owe i pene niewymownej sodyczy, twarz podun, r-
ce i palce dugoci wicej jak rednie: odzienie jej byo
bardzo proste, koloru naturalnego, odpowiednie do tka-

niny z jakiej byo uszyte; wreszcie wdzik boski odbija

si w caej jej osobie.

(S. Ejj>h. Grat. de Mar. ajnid Carn. T. I. Uf).

(<M Miesic /Vljiryi. — Naboestwo miesica Maryi

powstao we Woszech w kocu zeszego wieku. Dusze

pobone zasmucone licznymi wystpkami, jakie z nadej-

ciem wiosny coraz liczniej si pojawiay, postanowiy

powstrzyma ich rozwój i wyjedna przebaczenie. Zwrc')-

oono si w tej mierze do Panny nad Pannami a wtedy,

kiedy zwolennicy wiata naduywaj darów wiosny, szuka-

jc w nich gorszcych rozkosze, dusze te pobone wznosi-

y przed otarzem Maryi serdeczne mody i powiciy
najczystszej Dziewicy miesic kwiatów, najpikniejszy

wcigu caego roku, kadc tym spc^sobem na szali sj)ra-

wieillisYOci boskiej swe bagania za i)openione zbrodnie.

Koció przychodzc w pomoc tym jmbonym prakty-

kom ubogaci odpustami to pikne naboestw^o, które

dzi rozkrzewio si w caym katolickim wiecie. PiuH VII

Papie, rozporzdzeniem z dnia '21 marca IHIT) roku uda-

rowa wszystkicli obchodzcydi nabonie miesic Maryi

za kady dzie trzystodniowymi odpustami i jednym zu-

peym odpustem w dniu, w którymby po sakramentalnej

P])()wiedzi do Komunji przystpili.

(7) Objawienie si Najw. Maryi Panny w Sa-

le tte.

Nigdy si macierzyskie porednictwo Maryi ku bie-

dnym grzesznikom nie okazao w sposób tak rzewny a za-
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razem tak wspaniaiy jak w wypadku, na którego pierwo-

tnem, prostem opowiadaniu si tu ograniczamy.

W Sobot, dnia 19 wrzenia 1846 roku w wilj wi-
ta Narodzenia Matki Boskiej Bolesnej, Maxymin i Mela-

nja, pasc swe bydelko, przybyli razem na paszczyzn,

zwan pod Buisses. Dzie byl pogodny, niebo bezchmur-

ne, soce w caym blasku janiao. Okoo poudnia, któ-

re oboje pasztuszkowie rozpoznawaj po odgosie dzwonu
na Anio Paski, spoywaj swój obiadek i przechodz

strumyk Legja, skadaj przy ródle swoje torebki, na-

onczas wyprónione, a opodal, wbrew swemu, jak mówili

zwyczajowi, zasypiaj zdaa jedno od drugiego. Melanja

wprzód si budzi a niedostrzegszy krów swoich budzi

Maxymina. Oboje przechodz strumyk i wchodz na prze-

ciwlege wzgórze w linji prostej, rozgldaj si i spostrze-

gaj swe krowy na agodnej pochyoci góry Gorges.

Wówczas zabieraj si do powrotu, aby wzi torebki po-

zostae przy wyschem ródle. Zaledwie rozpoczli swój od-

wrót z tej okolicy, alici spostrzegaj Pani jasnego blas-

ku, siedzc na kamieniu obok róda, w postawie zdra-

dzajcej smutek gboki. Dzieci s zachwycone, Melanja

opuszcza swoj lask; Maxymin j ostrzega, aby j za-

chowaa przy sobie na przypadek, gdyby si broni nale-

ao. W tern Pani si podnosi, skada rce na krzy i prze-

mawia do nich:

,,Przyblicie si, moje dzieci, nie bójcie si niczego,

Ja tu jestem, abym wam oznajmia wielk nowin.''

Dzieci przekraczaj strumie, Pani si do nici zblia

a do miejsca, gdzie byli usnli, stawa ])omidzy niemi

wci zazawiona i tak do nici przemawia:

,,Gdy lud mój nie chce si j)odda, jestem zniewolon
zezwoli, aby oi)ada rka Syna mojego: jest ona tak ci-
k, tak j)rzygnt)iajc, e jej ju powstrzyma nie mog.
Dugi czas jest, odkd bolej uad wami, gdy dic, aby

Syn was nie opuci, musz go ])rosi nieustannie. A wy
za nic sobie to macie. Cliocia)yHci(i si wiele mo-
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dliii, wiele dobrego czynili, nie zdoalibycie powetowa
utrapienia, jakie dla was ponosz<^. Daleni wam sze dni

do pracy. {Tu Maru^t wprowadza Syna swojego mówice-
go), zastrzegem sobie dzie siódmy i tego mi pzyzna nie

chc. Owó to, co tak cik czyni rt^kc Syna mojego.

Wonicy nie umiej kl bez wtrcenia tam Imienia Syna
mojego; to s dwie rzeczy, które obraaj tak dalece Syna
mojego. Jeeli zbiór owoców chybia, to tylko z winy wa-

szej. Pokazaam wam to w roku zeszym na kartoflach, a

wycie sobie to lekcewayli. I owszem, znalazszy nadgnie
kartofle, kllicie poniewierajc Imi Syna mojego. Bdzie
to i tak dalej, e na Boe Narodzenie wam ich zabraknie."

Tutaj dzieci nie zrozumiay, co Pani przez wyraz (kar-

tofle — Pommes de terre) chciaa oznaczy, spogldali na

siebie wzajem, pytajc si niejako co to znaczy, poniewa
w Corps i w okolicach Dau[)hine nazywaj je truflami

{truffes) .

W(') wczas Pani odpowiedziaa: O! to wy, moje dzieci,

nie rozumiecie jzyka francuskiego: uwaajcie, co wam
powiem inaczej. l'utaj mówia ju jzykiem ich ludowym.

Oto jego przekad:

,,Jeeli zbiory owoców chybiaj, to tylko z winy wa-

szej. Pokazaam wam to w^ roku zeszym na kartoflacli...

Jeeli macie zboe, nie trzeba go sia, co tylko zasiejecie,

wszystko dzikie zwierzta por, co dojdzie, wszystko i)rzy

motce w proch si zamieni. Nastanie wielki gód; zanim

gód nastanie, dzieci mniej siedmioletnie popadn w dr-
czk i umr w rkach osób, co je podtrzymywa bd; in-

ni o godzie bd pokutowali. Orzechy (woskie) bd
si psuy, winne grona pognij.''

Tu Najwitsza Panna powieizya ]\Ijixyminowi a na-

stj)'iie Melanji tajemnic, co do której dzieci s do nie-

zbadania: a gdy mówia do jednego, drugie nic nie sy-

szao, tylko poruszajce si wargi widziao').

) W pierwszycii dniach lipcu, \>^h\ roku, biskup Grcnohli
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,,Jeli si nawróc, to kamienie i skay zamieni si
w stosy zboa i kartofle bd zasiane na przeaj ziemi" ^).

.,Czy wy si naleycie modlicie moje dzieci?" Oboje

odpowiedz-iay: „prawie nie bardzo dobrze, moja Pani".

,, Trzeba to dobrze speni, dzieci moje, rano i wieczó^

rem, jeli nie moecie lepiej odprawi, trzeba przynaj*

mniej zmówi jedno Ojcze nasz i jedno Zdi^oiua Marya. a

jeli czas pozwala to i wicej".

,,Do kocioa na msz w. chodzi tylko kilka wieko-

wycli niewiast, inni pracuj w niedziel przez cae lato, a

w zimie to i nie wiedz co zrobi; chopcy chodz tylko na

msz w. na sponiewieranie religji. W wielkim pocie id
do jatek jak psy"'^).

„Nie widziaycie dzieci zboa nadpsutego?" Oboje

odpowiedziay: ,,Nie, Pani".

„Powiniene byo widzie, moje dzieci,—mówia zwró-

ciwszy si do Maxymina, byycie tu oboje. Wziycie
dwa czy trzy kosy zboa w rk, wykruszyycie je, a

wszystko si w proch rozsypao, a potem wróciycie si.

Kiedy by jeszcze o pó mili od Corps, ojciec ci da krom-

k clileba i powiedzia: we moje dziecko, jedz jeszcze te-

objaniwszy dokadnie oboje dzieci, e kade objawienie, kade
widzenie, powinno by poddane Kocioowi, zobowiza je, ae)y
te tajemnice powierzNiy papieowi Piusowi IX. Posuszne goso-

wi zastpc}^ Jezusa Chrystusa, spisay kade z osobiui, powierzone

ini tajemnice, które dotj^d ukryway z niopokalanj^ staoci. Dnia

18. tego miesica, tajemnicza depesza zostaa don^^czon papie-

owi przez czcigodnego Opata liousvelot'a i (ierirra. I^ipie odczy-

ta w icio>ccnoci te list}^ mieszczce w sobie tajemnice i doda,

e je cice odczytam wonym czasem, potem powiedzia: ..S

to klski na Francj, ale Niemcy i Wochy i t)anl/o wicde innycli

krajów nie s te bez winy".

') Wyraenia przenone, które si czsto w Pimie witem
napotykaj.

'^) Ten sposó) porównywania jest (tzsty w i<sigac) <witvch
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go roku chleb, nie wiem, czy go je bdziesz w rokn

przyszym, jeli zboe bdzie takie jak teraz'\

Tak, tak, odrzek Maxymiii. teraz sobie ^irzypomi-

nam.

Potem Pani mówia po francusku: ,,Otó moje dzieci,

opowiedzcie to mojemu ludowi'' i powtórzya te same so-

wa przecliodzc przez strumyk. Wstpia potem na miej-

sce skd dzieci widziay swe krowy. Pod jej stójkami nie

uginaa si trawa. Potem podnoszc si nieco nad ziemi
spojrzaa w niebo, nastpnie na ziemi, i zacza sto])nio-

wo znika: naprzód gowa, potem ramiona, wreszcie nogi.

pozostawiwszy po sobie jasno przez czas niedugi.

Wedug opowiadania dzieci, miaa Ona trzewiki bia-

e z róami wokoo, fartuszek óty, sukni bia zasian

zewszd perami, cliusteczk krzyow bia, czepek wy-

soki z koron z nS, /iiicuszek bardzo ihay, z kt(')rego

zwiesza si krzy z Chrystusem, po prawej stronie krzya
obcgi, po lewej motek. Po koczynach krzya spada
innv wielki acuch tak. jako róe w okoo chustki.

Miaa twarz bia, j)odun tak janiejc, e dzieci nie

mogy si dugo na ni \v[)atrywa.

ródo wytryso cudownie w miejscu pojawienia si
Najwitszej Panny, a uytkowi wody tego róda po-
czonej z gorc modlitw towarzyszyy tysiczne cuda po

caym wiecie.

W kocu zaznaczamy, e Najwitsza Panna Saletu,

staa si od lat z gór 80, najdzielniejsz Misjonark na

ezego wirku, roznoszc sw(')j gos na krace ziemi, zawsty-

dzajc wszdzie niedowiarstwo, a budzc nieustannie ozi-

be sumienie grzesznika.

Jego Kkscellencja bisku]) Grenobli, naby na wasno
grunt zaszczycony oijawleniem niebieskiem. Postawiono

tam wityni, równie i dom gocinny dla pomieszczenia

tysicznych j)tników, którzy tam nieustannie jedni po

drugidi przybywaj. Na miejscu, gdzie Najwitsza Ma-

rya Panna znika z oczu dzieci, j)ostawiono may pomnik.
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a czternacie krzyów ustawiono rzc^dami po drodze, któr
przechodzia Matka Boa.

( Wyjtek z dziea ks. Rousselot o tern ohjcnoieniu).



ROZMOWA XII.

'Sol)ota na czer Maryi. — Urocz3'stor Najwitszej I*anii.v

Szkaplerznej — nienej — Wykupienia niewolników — Kóailco-

wej. — Wytomaczenie róaca — jego poczijtek i tajemnice rados-

ne, bolesne, chwalebne.

Na nastpnem zgromadzeniu. Szymon odezwa si
pierwszy w te sowa: daruje ksidz Proboszcz, e go

-miem zapyta, dla czego Soboty szczegóowo na cze
Maryi powicone?

Proboszcz. wity Piotr Damian za powód tego

zwyczaju przytacza, e sam Zbawiciel, w tym dniu, wy-

bra Mary za przybytek, w którymby Sowo, stawszy si
ciaem, spoczywao i dla tego Sabat, czyli dzie odpoczyn-

ku, jest waciwie powiconym Zbawicielowi i Jego

witej Matce. Moe uznano za rzecz przyzwoit ])()wi-

ci Maryi Sobot, jako i)oprzedza3c Niedziel, prze-

znaczon na cze Boga. Bd co bd, pewn jest rzecz,

e i)rzed ósmym wiekiem, zaczto dzie sobotin Maryi

szczególniejszym sposobem powica.
Powrómy teraz, kochani przyjaciele, do wit Naj-

witszej Panny, które przerwalimy tomaczeniem Lita-

»nji Loretaskiej. Wytomaczylimy ju gówne uroczy-

stoci, przebiegnijmy teraz wita mniej uroczyste, za

prowadzone przez pobono chrzecijan, a nastpnie,

upowszechnione w caym Kociele. Pomówi o nich w
krótkoci, idc po kolei.

1 . Uroczysto Matli boskiej z górij Kanneln, czyli

.Szkaplerzjuj. Wiecie zapewne, e góra Karmelu bya
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ulubionym pobytem Proroków, poniewa tam mogli si
oddawa bez przerwy i roztargnienia modlitwie i rozmy-

laniu rzeczy niebieskich. Za przyk]adem tych witych
mieszkaców Karmelu czonkowie pewnego religijnego za-

konu przyjli nazwisko Karmelitów. \) A poniewa ci

ludzie uwielbiali Najwitsz Pann szczególniejsz mio-
ci, przeto i Jej uroczysto obchodzili gównie dnia 16

lipca corocznie, która upowszechnion zosta]a w wiecie

katolickim. Nazywaj to wito uroczystoci witego
Szkaplerza, a to dla tego, e Karmelici maj na sukni

znak szczególny, przypominajcy im, e byli powiceni
gównie na cze Maryi; zwyczaj ten, przeszed do wiel-

kiej liczby wiernych z tego samego powodu.

2. ioito Najivitszej Panny nienej, które przypa-

da w dniu 5 sierpnia, winno swoje nazwanie i pocztek
nastpujcym wypadkom. Pewien bogaty Rzymianin,

niemajcy potomstwa, postanowi ca^y swój majtek od-

da na jaki dobry uczynek, któryby suy ku chwale

najwitszej Dziewicy. Dugi czas prosi Boga o objawie-

nie tego, coby Mu byo naji^rzyjemniejszem i na co ma
uy swojego mienia, aby dopi celu, jaki zamierzy.

Podanie mówi— e pewnego dnia w czasie najgortszej

pory roku, spad nieg na pewnym placu publicznym

w Rzymie, i e stosownie do snu, jaki mia teje samej

nocy bogaty ów Rzymianin pozna miejsce, w którem po-

winien by wybudowa wspaniay koció, wedug woli

Boga, a wito najwitszej Maryi nienej jest wanie
rocznic powicenia kocioa teje Boga Rodzicy ])rzeziia-

czonego, który dotd istnieje i liczy si do iiajokazalszycli

wity wiecznego grodu. Nazywa si on jeszcze: Koi^-

ciolein Naj^nitszej Mdryi Wikszej, z j)owodu swej sta-

roytnoci, nadto kocioem najAw, . Maryi od obu Tibanyi-

ciel. [)oni(nvaz tam zosta przeniesiony h')b (Uirystusa,

z rozkazu Teodora Papi^-a. W j>o(ztkacli, to wito

) Z()bar:z iK>t«^* 1-:^,
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byo tylko obchodzone w Rzymie, ale Pius V rozcign
jego obchód do caego Kocioa.

8. Uroczysto Najfriftszej Panny od wyhipn niewól'

ników (dnia 24 wrzenia). Okoo roku 1200 Saraceni

rozszerzyli swe panowanie w Europie, zabrali mnóstwo
chrzecijan w niewol, a przez srogie z nimi obchodzenie

si, zniewalali ich do wyrzeczenia si swej wiary; wtedy

to ludzie poboni, przejci mioci dla swycli wspóziom-
ków, zaoyli pod wezwaniem i opiek Matki Najwit-
szej towarzystwo, któreby si zajmowao wykupem wi-
niów, zostajcych w niewoli muzumaskiej. Zbierali

jamuny dla zapacenia okupu, a w braku pienidzy nie-

raz widziano czonków tego zgromadzenia religijnego, od-

dajcycli si samych w niewol za okup innych, dla wy-

jednania im wolnoci. Dla podzikowania za dobrodziej-

stwa wyjednane chrzecijanizmowi przez to wite Zgro-

madzenie, jak niemniej na })amitk tylu piknych przy-

kadów, danych wiatu przez zakonników Wykupu, Sto-

lica Ax>ostolska postanowia, aby uroczysto najwitszej

Panny okupu, bya obchodzon w cal>m wiecie chrzeci-

jaskim.
Pozostaje nam jeszcze mówi o uroczystoci witego

Róacu, tudzie o wicie Opili Najiri^tszej Maryi

Panny.

To ostatnie wito byo wprowadzone roku I72r) na

zawdziczenie za otrzymane laski przez chrzecijastwo

w ogólnoci, jak niemniej })rzez wszystkich chrzecijan

w szczególe, za porednictwem najwitszej Panny.

Szymon. Poniewa w kociele naszym wito Naj-

witszej Maryi Panny Póacowej uroczycie obchodzimy

i Róace o teje Najwitszej Maryi Pannie i Imieniu

Jezus publicznie piewamy i prywatnie odmawiamy, prze-

to j)ro8imy, aby nam ksidz Proboszcz by askaw pocz-

tek tej uroczystoci i sposób odmawiania Kóaca objani.

F^roboszcz. Uroczysto witego Kóaca bierze po-

cztek od czasów w. Dominika. Ten wielki wity wal-
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czy przeciwko kacerstwom Waldensów i Albigieiisów, tu-

dzie przeciwko innym nieprzyjacioom Kocioa, a to,

opowiadaniem Sowa Boego, a nadewszystko. wzywa-

niem porednictwa Królowej nieba; proszc Jej, aby wy-

jednaa pokój dla Kocioa i rozszerzanie coraz bardziej

prawdziwej wiary. Róacem to wanie, ustanowionym

przez witego Dominika, przez jego zakon rozkrzewia-

nym, a przez lud chrzecijaski z zapaem religijnym

przyjtym, uzyskano od Boga, tyle od wszystkich upra-

gniony pokój. Wreszcie Dominikanie otrzymali pozwo-

lenie do obchodu tej uroczystoci. Gdy nieco póniej,

w roku 1571 Turcy wkroczyli na Zachód z niezmiern
flot i zagraali nawet zniesieniem chrzecijan, wtedy Jan

Austryjacki odniós nad nimi znakomite zwycistwo nad

zatok Lepantu, a na pamitk tego sawnego zwyciz-

twa. odniesionego w dniu 7 -go Padziernika, to jest

w sam dzie witego Róaca, Pius V Papie nakaza,

aby na przyszo obchodzono uroczysto pod imieniem

Najwitszej Panny Zwycizkiej. To wito poczone
póniej 7 Róacem byo zaprowadzone w caym wiecie
katolickim przez Klemensa XI Papiea w roku 1()81

i jjrzeznaczone na niedziel pierwsz w miesicu Padzier-

niku. ^)

Szymon. Wic to taki mia by pocztek Róaca?
Proboszcz. Ukad Róaca, jego podzia na dzie-

sitki, do którego dodane s rozmylania, wyjte z ycia,

mki i odkupienia Zbawiciela wiata, sowem, Róaniec
jak zazwyczaj odmawiany, pochodzi od witego Domini-

ka, zaoyciela Braci-Kaznodziejów (Dominikanów), y-
jcego w wieku XIII. Jednak istniao ju przed nim

co podo>nego. Jeszcze bowiem w XI-m wieku wity
Jan (irnalbcrt rozkaza wszystkim swoim zakoii.nikdm, nie

majcym wicenia i niewiadomyin jzyka aciiiskie^o,

a zatem ni^imogcym w chórze piewa psalmów aciskich

') Zobacz noty 2-^jj.
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wraz z innymi, uzupenia to przez odmawianie pewnej
liczby Ojcze nasz i Zdrowa Marya. Uywali oni do tego

rachunku ziarnek na nitk nawleczonych i zawieszonych

przy pasie. Podobnie i niektórzy Ojcowie pustyni uy-
wali maych kamyczków lub innych znaków, dla oblicze-

nia swoich modlitw.

Tomasz. Koaniec zdaje mi si by naboestwem
niepotrzebneni. Poco naprzyklad tyle razy powtarza
Zdrowa Marya^ Przypominam sobie, e czytaem w pe-

wnej ksice, i |)owtarzanie óO razy jednego i tego same-

go pozdrowienia, jest niemniej miesznem, jak powtarza-

nie tylokrotne ,, dzie dobry'' przy spotkaniu si ze zna-

jomym na ulicy: a nadto, jest to tylko naprzyki-zaniem

si Najwitszej Maryi Pannie.

IVoboszcz. Przykro mi jest, e nie czytae w tej

mierze nic zasadniejszego i powaniejszego. Tak jest,

czowiek miertelny moe si zniecierpliwi, syszc cz-

sto powtarzane jedno i to samo; ale my nie moemy si
porównywa z ])ogosa\yionymi. cieszcymi si wieczn
szczliwoci: poniewa wedug twego, moj Tomaszu,

przypuszczenia powinnibymy raz tylko dziennie odma-

wia Ojcze nasz, abymy si tylko nie naprzykrzali Pogu.

Ale Bóg jest ojcem kochajcym i ma upodobanie w mod-

ach swoicli dziatek, nigdy si ich suchaniem i nazywa-

niem go swoim Ojcem, nie utrudz. Boski Zbawiciel nie

uala si wcale, gdy go lud ydowski, wjedajcege do

miasta Jerozolimy, wita tem nieustannem woaniem,

mówic: Hozanna, który idzie w Imi Paskiel P\aryze-

usze tylko nie mogli tego przenie, poniewa zazdrocili

uwielbienia, oddawanego Jezusowi Chrystusowi, a to
samo mona powiedzie o nieprzyjacioach Najwitszej
Maryi Panny. Ewangeliczny lepy od urodzenia wci
powtarza: Jezusie Synu Dawidów, zmiuj si nademn,
a przecie Pismo wite nie wspomina, aby Zbawiciel by
tem obraony. wity Jan w Apokalipsie mówi. e wi-
ci Pascy ustawicznie wychwalaj Boga piewajc: ,,^w^C*
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ty, wity, wity Pan Bóg Wszechmogcy, który byl,

jest i kiedy przyjdzie.'' A zatem, jeli Bóg nie jest

utrudzony piewem bogosawionych, nieustannie pow-

tarzanym, musi równie mie upodobanie w pozdrowieniu

Anielskiem, wielokrotnie przez chrzecijan powtarzanem,
zwaszcza, jeeli takowe pochodzi z ust czystych, z serca

napenionego mioci podobn do Anioa, który pierw-

szy wymówi te szczytne sowa: Zdrowa Mary a.

Tomasz. Otó to wanie tego brakuje, gdy zazwy-

czaj te modlitwy kilkakrotnie powtarzane mówi si bez

uwagi i jakoby z naogu, mechanicznie.

Proboszcz. Wiem to bardzo dobrze, mój przyjacielu,

e niektórzy chrzecijanie odmawiaj Róaniec mechani-

cznie, bez naboestwa w mniemaniu, e przez to oddaj
wielk cze Najwitszej Pannie. Jak Róaniec oznacza

koron z ró uwit i ofiarowan Najwitszej Pannie, tak

te mówic o tego rodzaju ludziach owiadczam, e oni

ofiaruj jej tylko gazk róy, na której jest kilka lici,

a duo cierni, nie dajc jej ani jednej róy. Roztargnie-

nia, myli próne, wiatowe, a nawet i grzeszne, któremi

si zajmuj mówic paciorki, s to kolce; a liczne zdro-

waki, szeptane bez uwagi, s to listki zesche bez soku

i nieposu do przyozdobienia korony, ofiarowanej Mat-

ce Boskiej. Jednak nie utrzymuj bynajmniej, aby byo
niepodobiestwem poczy uwag z modlitw czsto po-

wtarzan. Poniewa modlitwa gównie zaley na wzniesie-

niu naszego umysu i serca do Boga, a na przeniesieniu

si w ducliu do nieba, przypominajc nam wszecliobecne-

go a wic przy nas si znajdujcego Boga. l\)winnimy
odzywa si do niego tak, jak tkaybymy widzieli przed

Bob tego dobrego (Jjca, zacicajcego nas do przedsta-

wienia mu z ufnoci prót:) naszycli. Taki, <:tóry si
tym Bposobem modli, powtórzy z naboestwem jednt^

i te Hame pacierze z pol)onoci; gdy tymczasem inni

nie unilvn rozlicznycli roztargnic, ('li()cial)y najrozmai-

tsze odmawia i modlitwy. l*aniitajcit^ dobrze, e mówi
tu tyl<o o roztargnirniacli do)row()lnyci, e ni(^ utrzymu-

j, abymy Hi mogli uwolni od wszrlkici ja<icli )d
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mimowolnych roztargiiie w cznsie modlitwy albowiem
znam to dobrze, e jedni lepiej od drugich potrafi, na-

strczajce si w tej mierze przeszkody, oddala cd siebie-

a to sto3ownie do waciwego kademu usposobienia: nie-

kiedy cierpienia ciaa, niedostatek, lub kopoty odbiera-

j duszy uwag potrzebn w modlitwie. Bóg nie bdzie
da 0(1 nas rachunku z tych mimowolnych roztargnieii,

pochodzcych z nieudolnoci ludzkiej, poniewa nasza

wola niema w tem adnego udziau, a zatem i pomimo
tych mimowolnych roztargnieii, modlitwy nasze s bardzo

dobre i przyjemne Bogu, jeelimy je tylko rozpoczli

z <?zy8t intencj. Wszelako, moemy naszem usiowa-

niem, zjednoczouem z ask Boga, takowe pokona
i sprawi, aby przynajmniej tak czstemi nie byy. Tu-

taj to wanie stajemy si mistrzami przez wiczenie. ^)

Tomasz. Rady ksidza Proboszcza o modlitwie s
wyborne i nader uyteczne dla tych, którzy chc z nich

korzysta; ale przyzna ksidz Proboszcz, e monotonne

odmawianie Róaca bardzo sprzyja temu roztargnieniu,

o którem wspomnie raczye.

Proboszcz. Ten zarzut wtedy zasugiwaby na uwa-

g, gdyby odmawianie Róaca nie zajmowao umysu;
ale wszyscy ci, którzy rozumiej t modliw, strzedz si
bd, aby na taki wyrzut nie zasuyli. Owszem, Róaniec
podaje nam najstosowniejsz sposobno rozmylania y-
cia. Mki i mierci Zbawiciela; lecz aby lepiej oceni na-

boestwo Róacowe, potrzeba ])amita, e ono w^zio

pocztek w oi)Oce wiary, w której budowano nasze wspa-

niae katedry") a Róaniec sam jest niejako kocioem
katedralnym, wzniesionym nie z kamienia, ale z modów

') Zobacz noty »J-cij|.

(" W wiekach rednich, w któr3'ch pobono chrzecijaska

z takim zapaleni cze Maryi oddawaa, zwykle ustawiano na ten

cel osobnj^ kaplicy w kadym kociele i w nich cze waciwj^ ka-

dej z osobna tajenmicy oddawano.
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i rozmylania. Kilkadziesit lat temu zaczto rzeczywi-

cie pogardza temi staroytnemi wityniami, jal^oby

w zym glicie zbiidowanemi, a opierajc si iia tym prze-

sdzie, starano si je zburzy, aby je zastpi modnemi
jakby na widowisko publicznych przedstawie, budujc
je w gucie teraniejszym. Ci ludzie, którzy si wstydzi-

li naszych staroytnych wity, gorsz si równie ko-

ronkami, róacem i szkaplerzem. Lecz odkd wróci gust

do dawnych staroytnoci chrzecijaskich, gdy pro-

wincje i cae narody jednocz si dla zrestaurowania daw-

nych pamitek wiary ojców naszych dla dokoczenia bu-

dowli religijnych przez nich rozpocztych, spodziewa
si naley, e i przesdy co do Róaca, tego pomnika
duchownej pobonoci dawnych wieków wiary, zarówno

znikn.

Porównywaem Róaniec do naszych staroytnych ka
tedr, pragn przedstawi go wam w takiem podobie-
stwie. Zwracam uwag wasz, e mówi bd o cakowi-

tym Róacu, skadajcym si z trzech czci, obejmuj-
cym lóO Zdroyjci Marya, przegrodzonych 15 -oma Ojcze

nasz, podobnie jak Psaterz zawiera 150 psalmów. Za ka-
dym razem, kiedy przechodzimy próg kocielny, odnawia-

my w i)ewien sposób obrzdek naszego chrztu i luby na
nim wykonane: bo jako przez chrzest bylimy przyjci do

zgromadzenia chrzecijan, tak za kadym razem wchodzc
do wityni Paskiej czymy si przez modlitw z tymi,

którzy .'^i zgromadzili w obliczu Boga. Droga, która nas

wioda flo chrztu i aski uwitobliwiajcej, byo wyzna-

nie tajemnic Boycli. Samo wnijcie do kocioa oznacza

nasze wyznanie wiary i z tego to powodu Ojcowie nasi

ozdabiali flrzwi kocielne obrazaiiii 'rr(')jcy Przenajwitszej,

Wcielenia Syna Bo^go i t. j). Przez drzwi takiego-to ro-

fizajii, jakol)y j)rz(iz przerisionek, wchodzimy równie do

Kocioa duchowego, zbudowanego, jak to^wy(?J mówi-

em, z morlów, ])oniewa zaczynamy r(')aniec odmawia-

niem skadu apoHtolskiego (Wiedz w Boga Ojca), [)rze/
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co odnawiamy wyznanie wiary na clirzcie witym uczy-

uicme. Próg i przedsionek kocielny powinny nas zach-

ci do pobonoci; tam powinnimy porzuci to wszystko,

co nas ze wiatem czyo, co nam wanie kropielnica tn

si znajdujca, przypomina. Róace zazwyczaj w swo-

im poczeniu maj cztery ziarnka: jedno wiksze na Ojcze

nasz i trzy mniejsze na tyle Zdrowa Marna, dodajc do

pierwszej Zdrowaki po Imieniu Jezus sowa: ,,Który po-

mnaa nasz wiar,'' do drugiej: ,,Który nasz nadziej

utwierdza/' do trzeciej: ,, Który mio nasz zapala.''

Tak przeszedszy przedsionek tego Kocioa ducliowe-

go otwiera si przed naszemi oczyma jego wntrze, jakoby

trzy równolege linje, czyli trzy czci róaca: radosna,

bolesna i ciwalebna, stanowice jedn cao. Kada
z tych czci jest podzielona na pi dziesitków, które s
jakby tylu kajdicami bocznemi, majcemi kada swój

waciwy otarz, dla rozwaania i uwielbiania szczegóo-

wych tajemnic. Rozpocznijmy wic nasz pielgrzymk

pod tem tajemniczem sklepieniem: Odmówieniem modli-

twy Paskiej wstpujemy do czci i)ierwszej ido tajemni-

cy, która nam przypomina Nazaret; w Pozdrowieniu

Anielskiem po wyrazie: Jezus, dodajemy: Którego
Panno pocza. Jestemy niejako wiadkami ])osel-

stwa wysanego do Tej, która bya wybrana przez Koga na

Matk Zbawiciela wiata: ,, Poczniesz i porodzisz Syna i

nadasz mu Imi Jezus, poniewa Ten uwolni lud swój od

grzechów ich." Pozdrowienie Anielskie dziesi razy po-

wtórzone^), tworzy jakoby gru]) z dziesiciu kolumn, któ-

') Czc.ste powtarzanie Poz(h'owionia Aniolskio<(o, nic uprawnia

zarzutu przeciwko Hóailcowi, lecz owszem stanowi i to znakomit:^

jego zasugy; odnawia si tu modlitwa pokory, która jest naj-

j^ówniejszym przedmiotem bagania. Dzieci do swojej matki, e-

brak przy drzwiach bogacza, t sam?] zawsze powtarzaj?^ pro)y, i

Zbawiciel w ogrodzie oliwnym ty sanu^ ustawicznie powtarza mo-

dlitw. (Eundem serraonem diceps- — Math. XXVI. 44).
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rych wszystkie kapitele nale do tej samej tajemnicy, po-

dajc modlcemu si sposobno do rozmylania wielora-

kich szczegóów teje samej tajemnicy, podobnych do od-

miennych od siebie kapitelów utworzonych rk dziesi-

ciu oddzielnych artystów jakimi s: wielko chwili ocze-

kiwanej przez czterdzieci z gór wieków; rado Anioa,
przynoszcego tak znamienite poselstwo; czyste Maryi,

która j uczynia tak mU Bogu, e j podniós do naj-

wyszego szczytu godnoci; jej pokora, która z jednej stro-

ny wzbraniaa podj si tego nieporównanego zaszczytu;

a z drugiej posuszestwo, które jej nie pozwalao sprzeci-

wia si zamiarom Przedwiecznego. Wszystko si przecho-

dzi kolejno w myli, dla odywienia w nas radoci i wdzi-
cznoci za dobrodziejstwo Wcielenia, i abymy si zachci-

li do udoskonalenia si wedug wzoru, jaki nam przedsta-

wia do naladowania cnót: pokory i posuszestwa.
Koczc t tajemnic, podobnie jak wszystkie inne

wysawiamy Trójc Przenajwitsz w tych sowach:
Cliwaa Ojcu i Synowi i Duchowi witemu; a nastpnie

przechodzimy do drugiego, pierwszemu podobnego, prze-

dziau, powiconego pamitce odwiedzin najwitszej
Panny witej Elbiety swojej krewnej : J e z n s, które-
go Panno nawiedzajc Elbiet nosia...
Te sowa przyx)ominaj nam cel tej drugiej tajemnicy i

nauczaj, jakie tu bdzie nasze staranie. Widzimy naj-

szczliwsz z córek ziemskich i bogosawion nad wszy-

stkie niewiasty, odbywajc ])odró po wzgórzacli. witaj-

c swoj i)obon krewne i przyjaciók EI])iet, jestemy
wiadkami cudów i ask w domu ka])ana Zacliaryasza,

syszymy wreszcie ])ienie Maryi (Magniticat) i z ni])()spo-

u doznajcnny bogc)ci witobliwej pizyjani.

Jezus, którego Panno zrorjzia, — Jezus,
którego P ;i II II o w koci (He ofiarowaa. .Fe-

zu h, którego Panno w kocieh^ znalaza.
Wszystkie te Howa na nc/aj nas, co mamy w kadej j)o-

szczególe tajemnicy rozwaa i wysawia przechodzc nie-
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jako od jednej do drugiej kaplicy, z jednej do drugiej

tajemnicy. Jako, naprzód wyobraamy sobie mae mia-

steczko Betleem, gdzie Sowo stao si Ciaem. W ciemnej

jaskini, w óbku na odrobinie siana i somy, obwinity
w ubogie pieluszki Syn Boy a zarazem dzieci Maryi znaj-

duje si, e tak powiem, upoledzony. Nawskro przejci

zdumieniem widzimy Mary wraz ze witym Józefem, od-

dajcycli cze Bosk cudownej dziecinie, dziedzicowi tro-

nu Dawida, jedynemu Synowi Boga i syszymy wród no-

cy pienia aniaów, widzimy królów witych przybywaj-
cych tam, by mu ofiarowa zoto, kadzido i mirr, widzi-

my ich cielcych si przed tem Boskiem Dzieciciem, od-

dajcych mu hod i cze samemu tylko Bogu przynalen.
Inny znów obraz przedstawia si naszym oczom, a tym

jest Marya ofiarujca w kociele Jerozolimskim to, co miaa
najdroszego, najukochaszego, jako Matka i Panna, a t
ofiar jest wasne jej dzieci. Jake jej ucho jest uwane,
a serce ukorzone przed Bogiem, kiedy wity starzec Sy-

meon w uniesieniu ladoci. e wreszcie móg widzie swe-

go Zbawiciela, trzyma w objciach swoich to Boskie Dzie-

ci wznoszc oczy do nieba, woa: ., Teraz wypu shig
twego w pokoju/' a bogosawic Mary i)rzygotowywa j
i umacnia do przeniesienia niespodzianycli boleci, jakie

jej sprawi pizeziiaczenie Syna.

Koció Jerozolimski, to samo miejsce, w którem Jej

cierpienia byy przepowiedziane, staje si w kilka lat

póniej wiarlkiem radoci Maryi, kiedy w poród
utsknienia i uajtkliwszej macierzyskiej mioci odnala-

za ukochane dzieci, znajdujc je pomidzy Doktorami
ydowskimi, gdzie syszymy pierw^sze z ust jego wychodz-
ce sowa, oznaczajce zacno lvocioa Boego jako domu
Ojca niebieskiego.

Zajci temi witemi uczuciami, rozwaalimy w pier-

wszej czci l^óaca pierwsze pi tajemnic, które nam
przyi)ominaj wszystkie radosne wypadki ycia Najwit-
szej Panny, porównalimy je z pierwsz naw kocieln.
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Nawa rodkowa, do której teraz wstpujemy jest nader

ponur, przedstawia nam bowiem w swoich oddzielonych

kaplicach Zbawiciela wiata w rónych stopniach upoko-

rzenia i cierpie.

Jezus. Mórif si§ za nas krwawym potem zaleical. Pod
tem wraeniem wchodzimy do pierwszej kaplicy tego no-

wego duchowego szeregu i rozwaamy pierwsz tajemnic
Róaca bolesnego. Widzimy krwawy pot na czole Zba-

wiciela, i syszymy t jego modlitw: ,, Ojcze! jeeli mo-

na, odwró odemnie ten kielich, ale niech si Twoja, a

nie moja wola stanie.'' Rozmylajc dalej, widzimy po-

sannika Boego, zbliajcego si do Zbawiciela w celu

pocieszenia go, wtedy kiedy uczniowie pogryli si w g-
bokim nie, nieopodal od niego, nastrczajc mu przeczu-

cie czego si mia spodziewa Nauczyciel od tyche sa-

mych, których dopiero co zasila Ciaem i Krwi swoj
Najwitsz.

Jezus, ktÓ7'y dla nas nhiczowanyni zosta. — Jezns któ-

ry dla nas ciki krzy dwiga. — Jezus który dla nas

ukrzyowanym zosta. Pod ciarem tych smutnych pa-

mitek postpujemy za ladami bolesnej mki Zbawiciela,

którego równie jest oznak jego boleci nieograniczonej a

zarazem i jego mioci. Rozmylamy nad jego przy-

wizaniem do supa, nad ciaem chost pokaleczonem,

nad czoem i skroni koron cierniow zranionem; wy-

obraamy sobie Jezusa podobnego do baranka, prowadzo-

nego na zabicie, drcego i u])adajcego pod ciarem
przekltego drzewa, wreszcie przybywamy na gór Golgo-

t, gdzie boski Zbawiciel wylewa a do ostatniej kropli

Krew swoj Najwitsz. Takie to wy])adki [jrzedstawia

nam drugi odrlzia naszej pielgrzymki duchowej: takie

to dotkliwe wraenia, paczc i wsp<'> ubolewajc podzie-

lamy z Matk Najwitsz, której dusz miecz boleci

przenika, a tem sroej. o ileniy poznali .h\i wiksz ma-

cierzysk mio. 1'aka to jest )oiesna cz naszego

Róaca.
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O ile nawa, któr opuszczamy byia smutn i ciemn,
o tyle trzecia jest promienist i wietn. Jej kaplice,

czyli tajemnice przypominaj chwa i tryumf. Po roz-

waaniu niewypowiedzianych boleci Zbawiciela, które-

my podzielali z Najwitsz Matk, nasza rado wzrasta

tu tembardziej, ej wespó podzielamy z dusz i przez du-

sz Najwitszej Dziewicy. Jezus yje, wychodzi zwy-

cizko i chwalebnie z grobu, otwiera wiernym drog do

nieba, ])rzygotowuje nam mieszkanie u Ojca Niebieskiego,

udziela nam przez Ducha Jwitego dary mocy, pociechy,

mztwa i namaszczenia witego. Soce zachodzi wie-

tnie a w najprzyjemniejszym zmierzchu, widzimy Mary
gasnc pod wzgldem doczesnego ycia, aby si wznie
otoczou wietnemi gwiazdami do nieba i odebra koron
zwycizk. Widzimy j upadajc u stóp tronu swojego

boskiego Syna. ^'Wzit wraz z Ciaem do nieba, uko-

ronowan koron chway. Królow, Poredniczk ])omi-

dzy Bogiem a ludmi, wielbic Boga^ i cieszc si ca
penoci bogosawiestwa niebieskiego, jakiego wyobra-

zi sobie na ziemi niepodobna. Oto s dzieje, jakie nam
przy[)ominaj tajemnice cliwalebne: Jeznx, Hórj/ zmar-

twi/chpoinstaI— ItÓTi/ <Jo nieba ustpi —ltÓ7'y Ihicha {^iri-

tego ze^ilal — Itóry Ci z ciaem donieha przyj — htóry Ci
ir niebie iikoronoiral. I oto obeszlimy ten koció p()di)iera-

ny stopidziestt filarami (Zdrowa Marya), które znów
dziel si na dziesitki, koczce si t doxologj: .,C1iwa-

a Ojcu" i t.d. Wszystkie oddziay s sobie podobne

w swojej og(')lnej architekturze, chocia si i'óni ozdoba-

mi otarza i ])rzedmiotem. jaki do rozmylania jjrzedsta-

wiaj.

Odmawiajc zatem cay l\('>aniec w trzech czciach
czyli koron kacli przebiegamy cakowicie ycie, cierpienia

i uwi(Miieiiie Zbawiciela, tudzie chwa Najwitszej
Panny. Zdaje mi si. e taki sposób odmawiania Róaca
nie przywodzi do gnunoci umysu, ale i owszem przed-

stawia, pragncemu si szczerze modli, wiele przedmiotów
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do rozniyj^lania, podnoszcych naboestwo, podtrzymuj-

cych wiar w najwpanialsze tajemnice; a przypominajc
najwznir-lejsze pobudki naszej nadziei, a przez mio
wzmacniajc w nas wol do wy^konywania za Jezusem

i Mary. tego wszystkiego w czem Bóg ma upodobanie,

przywod/i nas do tego, bymy wród radoci i cierpie

otrzymali wraz z niemi chwa i wiekuiste uwielbienie i).

Tomasz. Nigdym si na Eóaniec nie zapatrywa
z tego punktu widzenia, a po wyjanieniu, jakie nam ksidz
Proboszcz uczyni, byoby niesprawiedliwoci nie uzna
drogocennych bogactw w nim si znajdujcych.

Proboszcz. Róaniec, kochani przyjaciele, jest czem
wicej ni modlitw; jest on, e tak powiem, katechizmem

i skróceniem caej nauki chrzecijaskiej, obejmujcym
najwspanialsze tajemnice naszej religji i najwydatniejsze

wypadki z ycia Zbawiciela. Wszystkie za te wspomnie-

nia, podania i modlitwy, splatamy jakby kwiaty jedne

z drugiemi, aby z nich utworzy koron róow Matce

Boskiej w ofierze dla okazania jej naszego uwielbienia

i mioci. Ztd wanie pochodzi to nazwisko: Róaniec
czyli Korona róowa z trzech czci si skadajca. A ja-

ko róa skada si z lici zielonych, kolców krwawicych
i wspaniaego kwiatu, tak i Róaniec przedstawia nam
licie w tajemnicach radosnych; ciernie w tajemnicach

bolesny cli. i kwiat róy w tajemnicach chwalebnych.

Tomasz. Ma wielk suszno ksidz Proboszcz!

Pojmujc tym sposobem Róaniec, zbijaj si wszystkie

zarzuty jakieby mogy })owsta ])rzeciwko temu naboe-
stwu. A na fi owód mego przekonania ux)ewniam, e go

odtd sain odmawia bd.
Proboszcz. Nie moge, kocliany Tomaszu, nic le-

X)Szego po.^tanowi. Luflzi(^ daleko od ciebie i odemnie

znamienitsi flali nam tego przykad, gdy tymczasem nai)ró-

nobys/jika choby jednego prawdziwego chrzecijanina.

' ) Zonicz noty 4-tjj,
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rzeczywistego dobroczycy ludzkoci pomidzy tymi, co

sobie róaniec lekcewayli'). Ludzie iiajwitobliwsi,

najczcigodniejsi, a zarazem najrozumniejsi, co na tym
wiecie yli, wiczyli si w tem naboestwie, mieli

w niem upodobanie dla tego, e si dobrze modli na-

uczyli. Tak jest. Róaniec równie jak krzy jest oznak
charakterystyczn dobrych katolików; wszyscy zakon-

nicy nosz go przy swoim pasie, a chociaby oziby chrze-

cijanin, zaniedbywa jego odmawiania, jednak po mier-

ci oprócz krzya daj mu jeszcze w rce jego krewni krzy
i róaniec jako ozdob zwok jego miertelnych. A jeeli

po upywie lat kilkudziesit lub wicej otworz trumn
nieznan, wtedy róaniec, który moe sam jeden oi)ar si
zgnilinie i robactwu wskae dostatecznie, e si ma
przed sob szcztki katolika.

Szymon. Dla tego i ja pragn coraz bardziej nawy-

kn do tej piknej modlitwy, zamiowa j w yciu
i ycz sobie tego, aby mi róaniec towarzyszy a do

mierci i w grobie.

Proboszcz. To wanie wszyscy, jak tu jestemy
postanawiamy; a chocia odmawianie Brewjarza jest obo-

wizkiem mojego stanu i wiele mi czasu zajmuje, jednak

znajdzie si przecie chwila do odmówienia przynajmniej

jednej czci Róaca.
Przy tych sowach Proboszcz wyj z kieszeni Róa-

niec, który nosi zawsze przy sobie, a wielka liczba zgro-

madzonych moga go równie okaza.
,, Teraz, mówi Pasterz, kiedy mamy pod rk Róa-

niec, bardzo waciw rzecz jest, abymy z tego korzy-

stali. Nie jest jeszcze tak póno, a zatem moemy cho
czstk jego odmówi/'

Wszyscy przystali z radoci i nie trudno byo znale
na to odi)Owiedniego miejsca. W pobliu lipy, pod któ-

r odbywao si zgromadzenie, znajdowaa si maa kaj)-

' ) Zobacz not 5-tj].
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lica, ozdobiona obrazem Najwitszej Panny trzymajcej

Dziecitko Jezus, któr niegdy mieszkacy Krystenthalu

wystawili na zawdziczenie Maryi, e icli ochronia od

wielkiej klski. Zawsze kaplic t i obraz odnawiali

i tym sposobem pomimo swej dawnoci, bya w dobrym
stanie. W tym zatem wiejskim przybytku, odmówiono
cz chwalebn witego Eóaca. Po skoczonej mo-

dlitwie, Proboszcz zaintonowa ulubion pie ludow:
,,Matko Róaca witego'', po jej ukoczeniu poegna
zgromadzenie.



OBJANIENIA

do rozmowy dwunastej.

(1) ^Lekcja Brewjarza rzymskiego kae przypusz-

cza, e ci i)oboiii zakonnicy byli potomkami Kliasza

i Elizeusza Proroków, e przez opowiadanie witego
Jana Chrzciciela byli przygotowani do przyjcia Zbawi-

ciela i stali si Jego zwolenikami, e za ycia Najwit-
szej Maryi ju j czcili, e byli zaszczyceni Jej poufalem

towarzystwem i rozmow, i e pierwsi w onem miejscu,

gdzie Eliasz dojrza mg, co w proroczem znaczeniu Ma-
ry oznaczao, zbudowali kai)lic ku uczczeniu Matki Zba-

wiciela. Zakon ten bardzo dugo nie by znanym na Za-

cliodzie. (Zob. J^elcje Breiriarza d. Ui lAjtcii)

(2) ^Zwycistwo pod Lepanto.
Bitwa pod Lepanto jest wietnym dowodem opieki

Matki Boskiej na rzecz tych, którzy z ufnoci wzywaj
Jej pomocy. Wiek upyn, odkd Turcy rzucili postracli

midzy chrzecijastwem, przez cigle odnoszone zwy-

ciztwa, jakie Bóg dopuszcza dla ukarania grzechów

chrzecijan i dla wzniecenia w nich wiary na pó przyga-

sej. Selim, sutan turecki, opanowawszy wysj^i (-ypr,

uderzy z niezn)ierijein wojskiem na Wenecjan z zamiarem

})odbicia caej Kuro])y pod swoje panowanie. wity Pa-

pie Pius V, przeraony niebezpieczestwem, jakie cae
cirzecijaiistwo ogarno, poczy si z AVenecjanami i

Hiszpanami dla odparcia napadu tego wspólnego nieprzy-

jaciela. A chocia siy byy nierówne, clirzecijanie je-

dnak polegajc na opiece Najwitszej Panny, nie po-

wtpiewali o pomylnym skutku. Przed rozpoczciem tej

wyprawy. Papie nakaza posty i mody publiczne, dla
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ubagania Boskiej sprawiedliwoci. Modlia si caa Eu-

ropa, wierni zbiegali si gromadnie do kocioa Najwit-
szej Panny Loretaskiej dla wzywania pomocy nieba

przez Jej porednictwo. wity papie przysyajc swe

bogosawiestwo, dowódcy Janowi Austryackiemu, u-

pewni go stanowczo o zwyci^-twie. ZoLowiza jedno-

czenie, aby wydali wszystkich onierzy podniecanych

nadziej grabiey i upów wojennych, jak . nie nuiiej

wszystkie osoby zych obyczajów, z obawy, aby ich zbrod-

nie nie sprowadziy gniewu Boego na zebrane wojsko.

Sam za jak drugi Mojesz nie ustawa wznosi rk do

nieba, proszc Boga wród gorcych modów, aby udzie-

li swego bogosawiestwa wojskom chrzecijaskim.

Wreszcie dnia G padziernika 1571 r. stoczono bitw
w zatoce Lepantu. Turcy z wciekoci napadli ua woj-

ska chrzecijaskie i zdaw^ali si z pocztku odnosi ko-

rzyci. Lecz ten, co trzyma w swych rkach zwycistwo,

wkrótce swoj wszechmocno za chrzecijanami objawi;

niewierni zostali zwycieni i stracili wicej ni trzydzie-

ci tysicy ludzi i prawie wszystkie zasoby wojenne.

Chrzecijanie zabiali wielkie upy i odbili pi tysicy

niewolników, znajdujcych si ju na okrtach muzu-
maskicli.

W teje samej chwili w. Papie Pius mia cudownie

objawione zwycistwo. Znajdowa si wówczas z kardy-

naami na zgromadzeniu, w tem opuszcza narad, < Iwiera

okno i popatrzywszy ])rzez czas niejaki w niebo. < wiadcz
im: ., Nie powinnimy obecnie zatrudnia >i sprawami,

myle raczej powinnimy, jak {»odzikowa Bogu za

otizymane zwycistwo przez wojska clirzecijaskie." Ten
fakt autentyczny l)y stwierdzony wiadectwami najpra-

wdziwwzemi i zamieszczony w procesie kanonizacyjnym

witego Papiea. Pius V, by tak dalece pizekonanym,

e to zwycistwo nastpio skutkiem porednictwa Naj-

witszej Dziewicy, i ustanowi z t<*go powodu uroczys-

to Najwitszej Panny, która [)rzt*z jego nastpc Grze-



124

gorza XIII, hy]ix przeniesion na pierwsz niedzieli^ pa-
dziernika, pod tytuem Najwit^tszej Maryi Panny Róa-
cowej. Z tego take powodu, tene Papie kaza w Lita-

nji Loretaskiej doczy te sowa: {Ai/ailhn/t Christia-

nonim, ora pro iiohis.^ Wspomoenie wierny cli, módl si
za nami. i^Walsch)

(8) * Lubo podan jest rzecz, aby odmawiajcy
pacierze, kade zdanie i wyrazy zrozumia i tem zrozu-

mieniem by przejty: ale gdy to po najwikszej czci
jest niepodobnem i tego rodzaju przejcie si modlitw,

mona poczytywa za szczególniejszy przywilej nieba

udzielany osobom wybranym od Boga: to jednak podo-

bne zrozumienie i uwaga nie jest tak dalece niezbdnem,

a modlitwa moe by bardzo skuteczn luboby modlcy
si zupenie jej nie zrozumia, lecz mia intencj ogóln
uczci Boga, jednoczy si z modlitw caego Kocioa
i prosi o to, co sama modlitwa w sobie zawiera. Jako
mao jest osób, co naprzykad Psalmy chocia na jzyk
ojczysty przeoone, rozumiej. Zakonnice niemniej

lubo mao jzyk aciski znaj, maj obowizek odma-

wiania tak zwanych pacierzy kanonicznych w jzyku a-
ciskim i tylko w ogólnej intencji cz modlitwy swoje

z modlitwami Proroka i caego Kocioa; wszelako modli-

twa ich odmawiana w takiej ogólnej intencji jest do])r

i poyteczn. Podobnie czowiek wielk klsk dotkni-
ty udaje si do modlitwy, odmawia Róaniec lub Koronk
w og(')lnej intencji, aby go Bóg wysuclia i pocieszy

w utrapieniu: taki, luboby myli zebra nie móg na

zrozumienie choby jednego ,, Zdrowa Marya," jednak

modli si dobrze.

W ogólnoci, w modlitwie, nie idzie gównie o to,

aby modlcy si samego siebie rozumia, ale o to, aeby
by zrozumiany od Boga. Tak, jak zanoszcy prob do

cudzoziemskiego Monarcliy w jzyku niezrozumiaym,

jak mu kto uproszony w jzyku Monarcha napisa, mo-

e jednak by wysuchanym.
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(4) * Porzdek odmawiania Róaca witego.
Róaniec odmawia si^ tylko w niedziele i wita uroczyste,

albo codziennie.

Mówi lub piewaj czci Róacowe w nastpuj-
cym porzdku: w Niedziele adwentowe i od Boego Na-

rodzenia a do Najwitszej Maryi P. Gromnicznej zawsze

cz pierwsz. W Niedziele postne zawsze cz drug,
za od Wielkiej nocy a do Zielonych witek wylpcznie

zawsze cz trzeci. W inne wita uroczyste odmawia
si cz Róaca odpowiedni do uroczystoci, wród
której si tajemnica wita wspomina, u.p. w wita
Niepokalanego Poczcia, Narodzenia, Ofiarowania Naj-

witszej Maryi Panny cz pierwsz; w wito Najwi-
tszej Maryi Bolesnej cz drug: na Wniebowzicie cz
trzeci. W inne za niedziele w cigu roku po Naj-

witszej Maryi Pannie Gromnicznej i po Zielonych wit-
kach piewaj lub odmawiaj czci Róaca witego
z kolei tak. i w pierwsz niedziel po Najwitszej Ma-
ryi Gromnicznej i w dniu Najwitszej Trójcy odmawia
si cz pierwsz, a potem nastpne a do cstatniej nie-

dzieli po Zielonych witkach.
Odmawiajcy za Róaniec codziennie, tizymajsi

codo niedziel i wit tego samego i^rzdku; a wcigu
tygodnia zmieniaj te czci, odmawiajc w poniedziaki

i czwartki cz ])ierw.sz, we Wtorki i Pitki cz dru-

g, we rody i w Soboty cz trzeci, wyjwszy dni od

Boego Narodzenia do Trzech Krók')w, w których odma-

wiaj codziennie cz ])ierwsz; a w cigu wielkiego ty-

godnia codziennie cz drug: a w cigu oktawy Zmar-

twychwstania i od Zielouyeh wit(^k a do Soboty ])rzed

Najwit.^z Trójc codziennie (;z trzeci.

Ks. Bronisaw (J>uchowicz w wieo wydanej ksie-
czce: „Spo.-^ób odmawiania i piewania K(')anca wit(;go^\

wrikazuje nie(!o odmienny ofl autora — sposób odmawiania
trzerh pierwHzyc Ii , /Aio^^hh Marya/' Pobonycli odsyamy
o te^ poytecznej ksieczki. (Warszawa, 1HS8). Nadmie-
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iiiaiMY. e do it^toty Róaiiea iia.leN , abv po zmówieniu

,, Wierz w Boga Ojca," przy kadym dziesitku wspomi-

na albo z pocztku tajemnicy, albo wiód kadej Zdro-

waki odpowiedni tejemnic, a w piewaniu trzyma
si porzdku znajdujcego si w piewniku ksidza Mio-

duszewskiego.

(')) ^wity Franciszek Salezy pomimo licznych

swoich zatrudnie, codziennie Róaniec odmawia. Bo-
gosawiony Berchmans nosi go zawsze na sobie i powta-

rza czsto: ,,Trzy posiadam skarby, z którymi pragn um-

rze: krucyfiks, róaniec i ksig reguy zakonnej;" u-

mar rzeczywicie z róacem w rku.

JDOID-Z^TIEI^ I.

Cze Mar}! i Jej wpyw na spoeczno chrze-

cijask w wiekach rednich. Niepodobn rzecz

jest, aby wpyw tego wzniosego uczucia wiary ku naj-

witszej Maryi, który coraz wicej owada sercami po

ogoszeniu Macierzystwa boskiego na Soborze Efeskim,

nie by zrozumiany w XIII wieku. Zarówno mona te
zaznaczy, e jeeli w wieku poprzednim wity Bernard

nada ])obonoci ludowej ku najwitszej Pannie tak
donioso, jaka si okazaa we wszystkich szlachetnych

poczuciach, to zasuga dwóch zakonów, które wzniosy

cze Maryi do szczytu wietnoci i potgi. wity Domi-

nik przez ustanowienie Róaca, a wity Franciszek

przez wygaszanie dogmatu niepokalanego Poczcia,

wznieli ku czci Maryi dwie, niby majestatyczne kolum-

ny; pierwszy czci praktycznej, a drugi teologicznej, z

których wysokoci sodki majestat Królowej anioów za-

wadn pobonoci i nauk clirzecijask. wity Bo-

nawentura, wielki i uczony teolog sta si wieszczem

w o{)Owiadaniu i w dwukrotnem zastosowaniu na jej cze
Psaterza. Wszystkie dziea. w\szystkie zakady tej epoki,

a gównie, wszystkie natchiiitaiia sztuki, jakie si do na-
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szych czasów przechoway w katedrach i w pieniach poe-

tów dowodz ogromnego rozkwitu w sercach chrzecija-

skiego ludu, tkliwej pobonoci i czci wzgldem najwit-
szej Maryi. W onie tego Kocioa oprócz dwóch zako'

nów witego Dominika i witego Franciszka, cze naj-

witszej Maryi okazaa si jeszcze w stowarzyszeniach

równie bogich dla zbawienia dusz jak i czcigodnych

swoj trwaoci. Trzy nowe zakony powicimy si Ma-
ryi w samym swoim zwizku i schroniy si pod opieku-
cze skrzyda witego Jej imienia. Siedmiu kupców z Flo-

rencji zaoyo w tyme czasie (r. 1234) zakon, którego

imi samo wyraa ca dum jak widziano w owych
bohaterskich czasach w poddaniu si pod sodkie jarzmo

Królowej nieba: Zalon sug czyli niewolniJcto Maryi,,

który wnet wyda z siebie witego Filipa Bonicjusza,

autora tkliwego naboestwa ku uczczeniu siedmiu bole-

ci najwitszej Dziewicy. Wreszcie to drogocenne imi
nadano zakadowi godnemu matczynnego serca, czyli za-

konowi Najyji^tszej Panny od Watykanu niewolników

(r. 1228); to jest zabranych w jasyr niewiernych. Ona
sama, jak wiadczy historja, objawia si jednej i tej sa-

mej nocy królowi Jakubowi Aragoskiemu, witemu
Kajmunriowi z Pennafort i witemu Piotrowi Nolasko^

zobowizujc icli do czuwania dla Jej inilot^c i nad losem

braci niewolników. Wszyscy trzej stali si posusznymi

Jej zleceniu, a Piotr zosta Zwierzchnikiem nowego Za-

konu, który szybko si rozkrzewi i wyda w. Rajmunda
Nonnata; ten sam si zaprzeda na oku]) niewolnika,

któremu |»rzedziurawiono wargi kl(')dk. z powodu niepo-

konanej jego wymowy. (Zob. Walsch. AK^ontjdion, Mou'
talemhert, Introd. (t rjuntoire de minie KUx(tl>etk).

Podania odnoszce sic; do lat ostatnich, mier-
ci, wskrzeszenia i Wniebowzit^cia > ajwicjtszej Ma-
ryi Panny. Kwang«*lja nas uczy, e Pan Jrzus najwit-
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sz Mary Pann poruczy najmilszemu STvemu uczniowi,

witemu Janowi, a podanie dodaje, e zamieszkana przy

nim w P^fezie, e bya wyroczni i pocieszycielk Aposto-

ów, e w«idhig najbardziej ustalonego mniemania doya
wieku ycia swego 72 -go i e umara w Efezie. Nauczo-

ny przez Apostoów Koció zawsze wierzy, e po mierci

swojej bezporednio zostaa z dusz i z ciaem wzit do

nieba, i e tam pomieszczon zostaa na tronie, nad który

wyszym jest tylko tron Boy. Ten pewnik, lubo nie

jest artykuem wiary, znajduje atoli swoje potwierdzenie

bardzo wyranie w ojcach Kocioa pierwszych wieków
i rozkrzewi si zarówno z innemi prawdami tak dalece, e
pod tym wzgldem Wschód i Zachód zgodnie go uznaj
i cze Najwitszej Maryi Pannie Wniebowzitej okazuj.

(6V/^. (Je Persev.)

Posuchajmy jeszcze autora Zotej Legendy ^) opisuj-

cego ostatnie chwile ycia ^laryi. , .Pewnego dnia Serce

Maryi byo przejte gwatownem pragnieniem widzenia

swojego Syna, ulega bolesnemu wzruszeniu i wylewaa
obfite ez potoki. Naraz wietny Anio jej si objawi
z ukonem penem uczczenia: ,,Zdrowa Maryo! rzecze,

Ty, kt(')r bogosawi Ten, co zapewni ocalenie Jakóbo-

wi: przyjmij t palmow gazk, uszczknit w Kaju:

') Le^^enda zota czyli ywoty witych, których autorem hy
Jakóh z Worat^inc olirany Biskupem Genewy w roku 12i)2. Le-

gend zowiemy opowiadanie albo wprcst z pobonej fantazji po-

chodzc(\ allo te osnute na podstawie historycznej, w któiej tyl-

ko okolicznoci pewne z moralnych pot)udek, swoje iódJo maj
w pobonej fantazji. — Jest to co w lodzaju tegoczesuych powie-

ci i romansów, z których wiele ma podstawy chistoryczng. — Taki
charakter ma i niniejsze opowiadanie w gównej treci prawdziwe^

ale przeniesione do póniejszych wieków i miejscowoci. Do tej,

podo)nie kategorji zaliczy naley wiele naszych polskich kanty-

czek, co narodzenie Dziecitka Jezus przenosz w nasze czasy^

kraje i ol)yczaje.
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zalecisz, by j aiesiouo przed Twoj trumn, bo po upy-
wie trzech dni opucisz ziemi, syn Twój ci oczekuje."

Dziewica objawia bole, i opuci ten wiat, nie majc
przy sobie Apostoów, którzyby Jej oddali ostatni po-

sug. Anio odpowiedzia, e Ten, który z gbi Judei

przeniós Proroka do Babilonu, moe tak samo postpi
z Apostoami, aeby przy niej byli i sprowadzi ich do niej.

Jan kazywa wówczas w Efezie; niebo zagrzmiao,

wietny obok otoczy go i zoy podedrzwiami nizkiego

domu Maryi. wita Dziewica przejta zostaa radoci,
widzc tego, którego sobie przybraa za syna, daa mu
zlecenie, aby kaza nie przed jej trumn gazk palmo-

w, oddau jej przez Anioa. W kilka chwil po tem,

wszyscy Apostoowie spro\Nadzeni zostali j^cdobniew o-

bokach z rónych okolic, w których si znajdowali. wi-
ta Dziewica usiada poród nich. Okoo godziny 3-ej w
nocy przyby Pan Jezus z chórem Anioów, z otoczeniem

Patryarchów, z wojskiem Mczenników, z zastpem Wy-
znawców i chórem Dziewic, zwróci si do Maryi w so-

wach: Przyjd o ty wybrana moja, umieszcz ci na tro-

nie, bom twojej piknoci zapragn. Ona odrzeka:

Gotowe serce moje, moje serce gotowe. A wszyscy ota-

czajcy Zbawiciela poczli piewa: ya w czystoci,

niewiadoma rozkoszy wiata, odbierze nagrod w spoe-

cznoci witych. A Dziewic a zanucia: .,Wszystkie na-

rody zwa mnie bd bogosawion, bo uczyni mi wiel-

kie rzeczy Ten, który mony jest, a witem jest Imi
Jego"; wówczas gos wicej nad inne melodyjny zanóci

to j)ienie: Przyjd z Libanu, i)rzyjd Oblubienico n-oja,

bflziesz uwieczon. Owó jestem, zawoaa Mai'ya,

poniewa dusza moja rozradowaa si w Tobie. I natycli-

miast dusza Maryi opucia ciao bez boleci i wzniosa si
potem w objcia Syna. Jezus rzek Aj)Osto(m: Zanie-

cie ciao mej Matki z uczciwoci n;i padó Józcdata i z(')-

cie je w grobie nowym, jaki tani znajdziecie; po trzech

dniach wróc^ do was.

Pi«jk. Ko4<iohi Kutolirki«-^o. 5.
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Natychmiast róe i lilje padou, to jest Mczennicy
i Wyznawcy, Anioiow ie i Dziewice, otoczyy dusz Ma-
ryi, któr Jezus niós i towarzyszyli Jej a do nieba. A-

postoowie za ledzc j oczyma zawoali: Maryo, pena
roztropnoci, pomnij o nas. A wici widzc dusz Maryi

w objciach swego Króla poczli piewa: ,.Która to jest,

co wstpuje z pustyni, tak mile opierajca si na oblu-

biecu swoim. Pikniejsza jest nad wszystkie córy Jero-

zolimy, Ona jest pen mioci i rozkoszy."

Trzy obecne tam dziewice odkryy jej ciao do umy-
cia, lecz to. zabyso tak jasnoci, e je dotyka mo-

gy, ale nie widzie. Jasno ta trwaa przez cay czas

mycia i okrycia go potnikieni ^). Apostoowie podnieli

je z uczczeniem i pomiecili w trumnie. Jan rzecze Pio-

trowi: twoj rzecz jest ponie róczk palmow i)rzed

trumn, bo Pan ci obra naszym Zwierzchnikiem, On
ci wybra na Pasterza owieczek, l^iotr odrzek: ta ob-

suga tobie przystoi. Osoba dziewicza powinna nosi pal-

m Dziewicy, a skdind, ty spoczywa na piersiaci

Zbawiciela, ty ztanitd ródJo ask zaczerpn. Piotr

z I^iwhMii wzili ciao wite na barki swoje, a IMotr za-

intonowa Psalm 118 In exit u Israel de A egypto, iPod czas

wyjcia Izraela z Egiptu): Ai)ostolowie w dalszym cigu
tene sam Psalm piewali. Bóg okry obokiem trumn
i A[)ostol(')w tak, i ich wprawdzie syszano piewajcych,
alt' widzie ich nie mona byo. Anioowie im towarzy-

szyli, a gos icli melodyjny rozlega si po ziemi.

Caa ludno syszc taki i)iew, wylega z miasta tu-

mem, ciekawa, cohyto by mogo. To jest, odj)owiada-

li niektórzy, e Mary znuir, uczniowie Jezusa odj)ro-

wadzaj wród piewu, jaki syszycie. Wówczas wszyscy

wybiegli zbrojno i podniecali si wzajemnie. Zabijmy

uczniów, woali, a rzumy w pomienie ciao matki Tego

zwodziciela: Arcykapan sam ])odniós rk nad trumn,

) Przo<5cierHf1o ktorrm okrywano ciaji zmnrych.
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aby j^i przewróci, ale te rce nad trumn zostay pow-

strzymane, on za dozna strasznych boleci. Wszystkich

innych dotkna lepota, spra^viona przez Anioów znaj-

dujcych si wród oboków. Ksie kapanów zawoa:
Piotrze, nie opuszczaj mnie; przypomnij sobie, em by
obecnym kiedy ci suebnica obwiniaa. Nie mam czasu,

odpowiedzia Piotr, widzisz, e jestem zajty pogrzebem

naszej Królowej. Jeli wierzysz, e Jezus jest Synem
Boym, jeli si uciekasz pod obron Maryi, jego Matki,

moesz by uleczonym. Wierz, odpowiedzia wielki Ka-
pan i z uczuciem pocaowa trumn, a natychmiast rce
jego zostay z trumny zwolnione i bóle ustay. Wemij
t ródk, podnie j nad olepionym ludem, a ociemnia-

li, którzy uwierz, wzrok odzyskaj.

Apostoowie ponieli nastpnie ciao Maryi do grobu

przez Zbawiciela wskazanego. Trzeciego dnia Pan Jezus

w orszaku mnóstwa Anioów, stan pomidzy nimi i po-

zdrowi ich sowy: ,, Pokój wam". Uczniowie ya odpo-

wiedzieli: ,.Chwaa ci Panie, który sam czynisz rzeczy cu-

downe". Jak cze mog, pyta Pan Jezus, wywiad-
czy tej, co mnie zrodzia? Wszyscy odrzekli: ,,Niech

zmartwychwtanie, a posad j na prawicy swojej". Na-

tychmiast Archanio Micha przyby i okaza Zbawicielo-

wi dusz witej Maryi. Jezus rzek: ,, Podnie si oblu-

bienico moja, przybytku chway, naczynie ywota, wi-
tynio nieba. Ty poczta bez zmazy, ciao Twoje nie ule-

gnie skaeniu w grobie"; w teje chwili dusza Maryi z-
czya si z ciaem, wysza chwalebn z grobu i wzniosa
si ku niebiosom wporód mnóstwa duchów, bogosawio-
nych.

Tomasz nie by obecnym; za przybyciem, nie uwie-

rzy w wniebowzicie Maryi, po(h))iiie jak nie uwierzy
w zmartwychwtanie Jezusa. Ale wznoszc Oczy ku nie-

biosom dostrzeg Mary z wolna si wznoszc w poród
chórów Anioów. W teje chwili przepaska Maiyi od-

czej)ia si i spada na Tomasza, który j odebra jako
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dowód cuda, w który zrazu nie uwierzy.

Nie zdao nam si pomin tego naiwnego opowiada-

nia, ze wzgldu, e wiele szczegóów Zotej legendy,

spotyka si w obrazaci kocielnych, i t. p. Dodajmy,
e wedug innego opowiadania, wity Tomasz kaza so-

bie grób Maryi otworzy, ale go znalaz prónym, a lilja,

znami dziewictwa, wzrosa tam. gdzie spoczo ciao

niepokalane.

Cze Maryi w Rzymie. Cze pobona Maryi,

najdostojniejszej Dziewicy, Córki, Matki. Oblubienicy

Boej, Siostry rodu ludzkiego jest przedmiotem wielkie-

go uwielbienia w caym wiecie katolickim. Kzyni, ów
pierwowzór wiata, odznacza si nad wszystkie miasta,

pokolenia i narody. Ksigi nie st^rczyyby na oi)ib-anie

szczegóow^o rónycli objawów mioci, tkliwej ufnoci
wzgldem Maryi. Dosy powiedzie, e nie ma adnego
naronika, adnej ulicy, placu, powiedziabym, e nie

ma w wiecznem miecie ani jednego domu, gdzieby si
oko podrónego nie spotkao z wizerunkiem Najwitszej
Dziewicy; i ow^szem, posgi, paskorzeby, zociste obra-

zy, wykwintne lampy, wdziczne i tryumfalne na})isy,

które im towarzysz, oznaki czci oddawane przez mnóst-

wo przechodniów jawnie wiadcz o rzymskiej poiouoci.
Dodajmy, e na naronikach ulic znajduj si liczne

kaplice powicone Maryi, które mieskacy swoim kosz-

tem owietlaj, wiatem jarzcem i lampami, a w któ-

rych, wyjtkiem jest, aby nie znale za dnia, lu]> wie-

czorem, kilka modlcycli si osóo. Dodajmy wreszcie, e
Kzym liczy nie mniej jak szedziesit sze kocioów za-

oonych i)od wezwaniem Maryi, pod rónorodnymi tytu-

ami, w których Koció katolicki wzywa askaw Mo-

narchini Anioów i Indzi. Codziennie bardzo liczne od-

bywaj si wiczenia })obonoci ku Jej uczczeniu: Lita-

nje, uroczyste nowenny, trzydniówki, wspaniae nabo-

estwa i t. p. Wszystkie Jej wita, chwile radosne,

bolesiH* i chwalebne, obcliodzone bywaj z wielkim zajm-
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em. Nie ma ani jednego, w którymby tysice osób

wszelkiego stanowiska, pkd i stanu nie odbyway pobo-

inycli wicze, jedni przez nowenny, inni przez rekole-

kcje, przez trzydniówki i przez cise posty. I mona
si dziwi licznym korzyciom spywajcym z tej syno-

wskiej pobonoci?
Ale te i Rzym objawia wzgldem Maryi sw wdzi-

czno, której wieki przymi nie mcg, a Matka mio-
sierdzia obdarza cudami swoje ukochane miasto. W roku

18-42 pewien ebrak sparaliowany na obie nogi, znany

w caem miecie, udawa si codziennie najregularniej

bagajc o wyleczenie do Najwitszej Madonny w pa3acu

Cenci. Strudzony zawodem, ozwa si wreszcie do swojej

Matki w sposób Wochom waciwy i nieco poufay: ,,Oto

tak dawno przychodz, a nie zostaem wyleczonym, wic
dzi jestem tu po raz ostatni; oto moje szczuda, nie uy-
j ich wicej i tu pozostan jeli mi moich nóg nie powró-

cisz. Modlitwa wiary dosiga nieba, chory zostaje wyle-

czonym; wyskakuje i nie moe si uspokoi z radoci.

Tum go otacza, pacze, piewa, zachwyt staje si po-

wszechnym. Madonn wspaniale owietlaj, przez trzy

dni i noce orkiestry si zmieniaj, aby uczci t, której

si nigdy napróno nie wzywa.

( Trois Rom,

)
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Uroczystoci witych Paskich i Powicenie Kocioa.

wito Anioów. - witych Starego Testamentu. — Aposto-

ów Ewangielistów — Ich goda. — wita Mczenników. — Akta

<dzieje) Mczenników\ — Porednictwo witych. — Przymioty

modlitwy. — wici Wyznawcy. — Martyrologium. — Kanonizacja

i beatyfikacja witych. — wita Panien i Niewiast. — Cel Kocio-

a w ustanowieniu uroczystoci witych.

Szymon. Na zgromadzeniu wczorajszem rozeszlimy

si, piewajc [)ieii przez ksidza Proboszcza rozpoczt:

dla tego nie wiemy, o czem dzi mówi bdziemy. Moe
ksidz Proboszcz rac/.y nam objani: uroczystoci wi-
tycii Paskich.

Proboszcz. Taki te jest mój zamiar; jednak nie

sdcie, abym uroczystoci witych opowiada z takimi

szczegóami, jak to dotd czyniem; gdy na to potrzebaby

kilka lat powici, a jeeliby kto z was pragn wiedzie

niektóre o nich szczegóy, niech si zapyta.

Szymon. Zaczniemy zapewne od Apostoów.

Proboszcz. Bdziemy naprzód mówili o uroczysto-

ciach tych witych, którzy nigdy na ziemi nie yli.

Szymon. Jak to by moe?
Proboszcz. Zamierzam wprzód mówi o Anioach,

któryoli kilka wit w cigu roku ochodzimy.

Szymon. Tak zaiste, a naprzód nastrcza si pikne
wito Anio(')W Stróów^.)

Proboszcz. To wito zasuguje w rzeczy samej

przed wszystkimi innymi na wzmiank. Poniewa jest

wielkim rlowodein mioci Boga wzgldem ludzi, który

^ ) Z<)1)U('Z not l-sZQ.
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raczy dla wsparcia nieudolnoci naszej poruczyó nas opie-

ce Duchów niebieskich. Ale zarazem to wito zachca
nas do miowania Boga z caej duszy i dzikowania Mu
za tak wielkie dobrodziejstwo, a tern samem do okazania

si godnymi wzgldów tak czystych i witych opiekunów,

Józef. My si te modlimy codziennie do witego
Anioa Stróa.

Proboszcz. Bardzo dobrze, moje dzieci, wszyscy

powinnimy przyzywa jego pomocy, poniewa: lo Anio,
którego nam Bóg za opiekuna przeznaczy, niezawodnie mo-

cen jest, wyjedna nam pomoc u Pana w potrzebach na-

szych tak duchowych jako i doczesnycli; 2-o Modlitwa ta,

wznawia nam nieustannie pami, e mamy Anioa Stróa^

którego powinnimy si godnymi okaza. Jeli bowiem
czstokro obawiamy si ludzi, aby nie byli wiadkami
niecnych naszych czynnoci, jeli niekiedy lkamy si ich

bardziej, ni Boga, pozwalajc sobie czyni to w Jego

witej obecnoci, czego wstydzilibymy si czyni wobec
najpospolitszych ludzi: to przynajmniej myl o obecnoci

naszego witego Anioa powstrzyma nas powinna od

obrazy Boga w jakikolwiek sposób. W dniu ostateczne-

go sdu tene sam Anio stanie obok nas i bdzie obroc
naszym przed najwyszym Sdzi, jeelimy tylko naszem
postpowaniem na to zasuyli ; lecz pamitajmy, e tene
sam Anio bdzie zarówno naszym oskarycielem, jeeli

wszystkie jego zabiegi staty si dli nas nieuytecznymi i je-

elimy nie suchali jego zbawiennych natchnie. 8-0

Myl o naszym wasnym Aniele Stróu nakazuje nam
pamita o Anioach Stróaci blinich naszycli i powstrzy-

muje nas, abymy nie byli przyczyn cudzycli grzechów.

Zbawiciel przyi)omina nam najwyraniej, e Anioowie
dziatek widz ustawicznie oblicze Niebieskiego Ojca, a

z tego p(jwodu upomina nas, abymy nie gorszyli tych ma-

luczkicli, to jent, abymy im nie dawali spos())n()ci do

grzeciu; gdy |)rzeeiwnie ciz Anioowie, o])iekujey si
niemi stan si naszymi oskarz.\ eielanu, a w takim razie
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lepiejby byo dla nas, aby nam przyczepiono kamie my-
ski i zatopiono w przepaci morskiej, anielibymy mieli

zasuy na podobne oskarenie i odpowiedzialnoi^. {Mat.

X\ IIL I.) Wres/.cie 4() myl o naszym Aniele Stróu,

jego wit^tycli obowizkach, powinna nas j-odnieca do na-

ladowania g'), poniewa i my jestemy widomymi stróa-

mi dla tych. którzy nam podlegaj i powierzeni s naszej

troskliwoci tak, jak niewidzialni Anioowie s nimi wzgl-

dem nas. Jeeli za poyteczn jest rzecz codziennie t
okoliczno sobie przypomina, to przede wszy stki cm po-

trzeba o tem wspomina w dni wit tych niebieskich du-

chów, jakie zwierzchno duchowna dla przypomnienia i

zachty naszej ustanowia. W pocztkach obchodzono ich

pamitk jednoczenie ze witem witego Michaa dnia

2\) wrzenia, lecz póniej, bdzie temu lat przeszo dwiecie,

pomieszczono to wito osobno w dniu 2 padziernika.

Szymon. W^spomnia ksidz Proboszcz o drugiem

wicie, odnoszcem si do witych Anioów.
Proboszcz. Obchodzimy uroczystoci niektórych A-

nio(')W pojedynczo i tak witego Kafaa, który dany by
za 0[)iekuiia modemu Tobiaszowi; witego Gabryela,

którtiiiu zostao powierzone posannictwo zwiastowania

Najw. Pannie, i si stanie Matk Zbawiciela i wreszcie

uroczysto w. Michaa, którego Pismo wite ])rzedsta-

wia jako potg walczc za cliwa Boga przeciwko smo-

kowi piekielnemu i zbuntowanym Anioom. To osta-

tnie wito jest bardzo dawne, poniewa ju w czwartym

wiekuje obciodzono. Imi Micha oznacza: kto jest jak

B()g? Gabryel, moc Boga; a Ilafa, uzdrowienie lub le-

karstwo Boga.

Zanim przystpimy do Apostoów, powiem kilka sów
o witych nalecych do Starego Testamentu.

Szymon. Którzy to s takimi^

Proboszcz. Najprzód smhnin braci Macka fjei/^szófo^

wraz. L o Iwan swoj matk, którzy wyznali prawdy swych

ojców tak miao, e woleli raczej umrze, anieli skada-
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ulem ofiary bawanom' przestpi zakon Boy, co si rów-

nao zaprzeniu si swej wiary. Ci ydzi zawstydzaj

cirzecijan, którzy nawet, niezagroeni dn kar, ani

mierci, s tak sabymi, e si oiydnie wypieraj swej

wiary, a to dla marnych, przyczyn, zamiast wyzna j od-

wanie. Dalej, wicimy pamitk witych Joachima i

Anny rodziców Matki Boej. Cirzecijanie wszystkich

wieków objawiali zawsze wielk gorliwo w uwielbianiu

matki Najw. Panny. Widziano ju przed 650-tym rokiem

w Konstantynopolu koció ku jej czci postawiony, a

rodzice chrzecijascy z upodobaniem nadawali imi An-

ny dziatkom swoim. Chcieli tym sposobem objawi
wdziczno swoj dla Tej, która wychowaa Mary przez

Boga na Matk Pana Jezusa wybran; jak niemniej, za-

chci si wzajemnie przez to naboestwo do troskliwego

wychowania tych, co nam od Boga powierzonymi zostali.

ioity Józef^^ mia take swój dzie witeczny zaraz

w pierwszych wiekach, a mianowicie na Wschodzie. Ten

wielki wity zasuguje niewtpliwie na nasze uwielbienie;

sam bowiem Duch wity nazywa go sprawiedliwym,

któremu Bóg powierzy Mary i dziecitko Jezus, susznie

wic wzorem naszym by powinien.^) toity Jan Chrzciciela

którego narodzenie obchodzono ju za czasów witego
Augustyna, o którym mówi ten wity jako o wicie
dawnem. Ten, co wskaza palcem swoim Zbawiciela, co

wiernie pracowa nad przygotowaniem nowego przymierza,

co by powirjonym, czyli od grzechu pierworodnego

zwolnionym w ywocie swej matki i by przemiotem pocliwa

samego Jezusa (Chrystusa; [)owinien niezawodnie^ znako-

mite zajmowa miejsce j)omidzy witymi, którycli Kc)-

') Zo)acz dodatek 1-szy.

^) So)or Watykaski uzna Swiyt('<^o tJózofaza Patroiui (•;i('<40

KoAcioa i podniós to f^wioto do pi<;rvvszorzodii.\(li, dozwalajjjc ob-

chodzi- jo uroczyAci(;.
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cio z iipodobauiem swoim dziatkom pl^Zypotiiina^) Na-

ley tu zauway, e ta uroizysto przypada w dniu iiaj-

cluszyn letnim, to jest w czasie przesilenia dnia z noc
(dnia 24 czerwca,) odkd dnie poczynaj by krótsze;

za Boe Narodzenie [)rzypada w przesileniu zimowem
(dnia 25 grudnia,) odkd dnie zaczynaj by dusze.
Koció wybierajc ten czas na obchód tych dwóch uroczy-

stoci, pr/.ypomin to, co wity poprzednik powiedzia o

Zbawicielu: ., Potrzeba, aby On wzrasta, a ja mala".

Wspomnijmy wreszcie nieco o witych Modziankach.

Szymon. Ju nam ksidz Proboszcz o nich mówi
w pierwszej rozmowie, tómaczc uroczysto Boego Na-

rodzenia i wita po niem nastpujce.
Proboszcz. Wic przejdmy teraz do witych No-

wego Testamentu, i wspomnijmy najprzód o uroczysto-

ciach sunitych Ajwsiolów. Z pocztku obchodzono tylko

dzie im^tycli Piotra i Patnla, czc z nimi Pamith^
innych nczniófc Zbaioiciela : nieco póniej dopiero wyzna-

czono dnie dla kadego z Apostoów osobne, lub czc
dwócli razem jak np. witych Filix)a i Jakóba, witych
Szymona i Jud. Obchodzimy nadto uroczystoci szcze-

góowe na cze wielu Apostoów jako to: dnia pitnastego

Lipca. Rozesanie witych Apostoów. Podobnie znajdu-

jemy w kalendarzach wito Piotra w okowacli, które

nam przypomina jego uwizienie i cudowne wyswobodze-

nie; inne nam przedstawiaj wstpienie witego Piotra

na stolic naprzód w Antyochji, a potem w Rzymie. Mo-

') Fiirice i iimr /ai)awy dzieci, odbywiijj^cc si^* w wiciu za<^ra-

nic/nych miastach w dzie Awi^^tetjfo rlaiui Chrzciciela, sj^ wspomnie-

nieni sów Awi^'tej Elbiety podczas nawiedzenia Najwitszej Maryi

Panny: ..Jako sta si <^os pozdrowienia w uszach moich, skoczyo

od radoci dziecij^tko w ywocie moim.'' — *Nasze dawne tak zwa-

ne Sobótki nie miay a(lne<,fo zwizku z tem witem: ale byy za-

bytkiem czasów bawochwalskich i dla teg-o susznie wyszy z wolna

z uycia.*
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erny równie policzy pomidzy uroczystociami Aposto-

ów wita Ewangielistów: Marka i ukasza, oraz wi-
tego Barnaby. Objawiamy w tych dniach wdziczno
miosierdziu boskiemu, uwalniajcemu ród ludzki od

grzechu i niewiadomoci, w jakiej gnunia, dopókd roz-

krzewiciele Ewangelji, nie byli wysani pomidzy narody;

cieszmy si, e naleymy do tych, którzy owieceni zostali

prawdami Ewangielicznemi i odnówmy stae postanowienia

prowadzenia ycia stosownie do naszej wiary, okazujc ja-

wnie, e jestemy godnymi uczniami Ewangielji i prawdzi-

wych Apostoów Jezusa Chrystusa. Apostoowie, którzy

powicili cae ycie opowiadaniu sowa Boego, wszyscy

oprócz jednego (w. Jana^), stwierdzili Jego prawdziw^o
krwi wasn, s wic niezawodnie gotowymi wspiera
swojem porednictwem nasz wiar w Zbawiciela i roz-

krzewienie ycia chrzecijaskiego. Promy ich zatem usil-

nie, abymy za ich wstawiennictwem przechowali w po-

ród nas wiato prawdy niebieskiej, i pozyskali ask
Boga do jej dalszego, a dalszego rozkrzewienia pomidzy
narodami zostajcymi dotd w ciemnociach iw cieniach

mierci.

Szymon. Co oznaczaj one oznaki czyli goda, ja-

kie zwykle malarze i snycerze doczaj do obrazów Apo-

stoów i Kwangielistów?

Proboszcz. Goda Apostoów s wam po wikszej
czci znane: i tak Piotr wity jako widomy zastpca Je-

zusa na ziemi, ma za godo klucze do nieba; innych Apo-
stoów x>i'zedstawiaj z narzdziami ich mki. wity Pa-

we ma miecz, wity Andrzej krzy ukony i t. d.

Co si za tyczy Kwangielistów, goda ich odnosz si
do ix)cztku pisanej przez nicli Kwangielji. Itak, w. Ma-

') *Swi(^'ty Jan Ewanj^clista wprawdzie J^miercij^ niyczcnskj], nie

umar, alo by smaonym \vo wrzj]cym oleju, z którego cudom oca-

la. I dlatego ohciodzi si drugie jego i^wi^to jako mczennika dnia

<i Maja.*
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teusz rozpocz sswoj Ewangielj od wcielenia Syua Boe-
go, i dla tego ma przy sobie Anioa w formie ludzkiej..

wiaty Marek, rozpoczyna swoj Kwangielj od nauki w.
Jana na puszczy, i z tego powodu mieszkaniec pustyni, to

jest lew przy nim si mieci. wity ukasz opowiada

naprzód o Zacharyaszu, który wypeniajc w kociele u-

rzd kapaski, otrzyma objawienie o narodzeniu Jana

Clirzciciela i dla tego maluj przy nim wou, którego ka-

pani w ofierze zabijali w kociele. Wreszcie godem w.
Jana jest orze, poniewa on na pocztku swojej p]wangie*

Iji wznosi si jak orze w krainy niebieskie dla oznajmie-

nia odwiecznego narodzenia si Syna Boga-Czowieka w
onie swego niebieskiego Ojca.

Te oznaki mog by zarówno samemu Zbawicielowi

przyznane w ten sposób, e orze oznacza Jego bóstwo; ])a-

chol Jego natur ludzk; lew, królestwo; a wó kapa-
stwo.

Niemniej goda czterech Kwangielistów odnosz si do

widzenia Ezechiela Proroka: ..Widziaem," pisze ten Pro-

rok, ,,
podobiestwo czterech zwierzt, a ta osoba ich, po-

dobiestwo czowieka w nich, czworo oblicza u jednego, a

cztery skrzyda u jednego. ... a skrzyda ich zczone by-

y jednego z drugim. . . .a podobiestwo twarzy ich: twarz

czowieka, twarz lwia, po prawicy tego czworga, a twarz

woowa ])o lewicy tego czworga, a twarz orowa na wie-

rzchu tego czworga." {Ezech. L f>, 0. /v, lo), Grzegorz w.
tak tómaczy ten ustp: cztery twarze oznaczaj ich wiar
i natchnienie nadprzyrodzone, a cztery skrzyda dar zoz-

mylania przez które wznosz si do niebios. Prorok przy-

l)isuje cztery twarze kademu z nich, poniewa to, co si
znajduje w jednej z czterech Ewangielji, znajduje si rów-

nie w trzech innych, wszyscy ogaszaj jednozgodnie Je-

zusa Chrystusa. Cztery twarze odnosz si do ludzkiej

natury Zbawiciela, które mona byo widzie, skrzyda za
oznaczaj natur bosk, która si tylko rozmylaniem poj-

muje. {Super Kzech. Horn. ,i, L. /).
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Teraz, kiedy ju ))Oznalimy gówne przynajmniej oko-

licznoci odnoszce si do Apostoów, opowiem wam nieco

o witactL mczenników, które Koció katolicki obchodzi,

a obchodzi je nawet przed ustanowieniem wit apostol-

skich; niektóre z nich ju Konstanty cesarz zaprowadzi^)

.

W pierwszych wiekach obchodzono pamitki witych
mczenników w miastach lub okolicach, w których krew
swoj za wiar przelali. Uroczysto witego Szczepana,

pierwszego mczennika, obchodzi Koció grecki ju w po-

cztkach czwartego wieku tak, jako i dzisiaj po Boem Na-

rodzeniu. Pamitk witego Wawrzyca obchodzono

w Kzymie. Z czasem uroczystoci te, i inne witych m-
czenników rozpowszechniay si w caem chrzecijastwie.

Radowano si z odwagi z jak ci szermierze Jezusa Chry-

stusa wyznawali swoj wiar a do mierci, i poczytywano

sobie za zaszczyt objawie swoj mio dla Ewangielji przez-

uwielbianie pamitki mczenników. Chciano jeszcze tym
sposobem pobudzi si wzajemnie do takieje samej gorli-

woci ku chwale Boga i Jego Ewangielji. I dla tego te
spisywano starannie to wszystko co mczennicy mówili lub

czynili, idc na miejsce kani;a spisywano w najdrobniej-

szych szczegóach -). Akta czyli dzieje mczenników (Ac-

ta Martyrum) nawzajem sobie komunikowano i odczyty-

wano na zgromadzeniach. Taki jest pocztek opisów

szczegóowych pierwszych mczenników, których cz do-

sza do naszych czasów, a z tych wyjtki znajduj si w
ywotach witycli. Obchodzimy jeszcze za naszycli cza-

sów rocznice mierci mczenników, abymy za ich j)rzyka-

dem umacniali si w wierze, a przy Boej pomocy adnemi
przeszkodami w walce si nie zraali. Gdyby wam wic
wydarzyo si kiedy by naraonymi na niebezpieczestwa

przeniewierzenia si jakiej cnocie, wtedy wspomnijcie na
mne dusze mczenników, którzy woleli raczej yci<* po-

' ) Kiiz(»h. Vitrt Coiist. .1 IV r. %\.
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wicie-, anieli dopuci si czynu jej przeciwnego, a pro-

my ich, aby nam wyjednali lask u Boga do wytrwania.

Tomasz. Po prawdzie, ksie Proboszczu, nie wiem
dlaczego tak czsto mówi o wzywaniu pomocy witych.
Co do mnie, myl, e wici wszyscy modl si za ludzi

wogóle: bo inaczej potrzebaby przypuci^*, e wici równie

jak Bóg wszystko poznawaj i wiedz po szczególe o pro-
bach, jakie do nich zanosimy.

Proboszcz. Albo eby Bóg udzieli! im wiadomoci o

naszych potrzebach, a to jest nietylko moebne, ale nawet

i rzeczywiste.

Tomasz. Lecz czyli jest rzecz przyzwoit udawa
si do witych o wyjednanie n;niin[). jakiej szczegóo-

wej cnoty^

Proboszcz. Powiedziaem ju, e ci z pomidzy
wit>ch, którzy si jak szczególniejsz cnot odznaczali,

bd tem usilniej baga Boga, abymy i my j take spe-

niali, i abymy przy asce Hoga nie zraali si niebezpie-

czestwami i przeszkodami, jak.emi si i oni sami nie zra-

ali.

Tomasz. Lecz co sdzi naley o tych, którzy w ja-

kiej szczególnej potrzebie, chorobie na przykad lub cier-

pieniach udaj si do tego, a nie do innego witego o wy-

jednanie pomocy?

Proboszcz. Jeli si modlimy tak, jak przystoi, to

jest z j)rawdziwem poddaniem si woli Boej, wtedy zwy-

czaj ten jest hardzo chwalebny. Dowiadczenia zreszt u-

dowadnia, e wzywanie pomocy witego w jakich szczegó-

owych potrzebach lub nieszczciach i t. ]>., nie byo za-

wiedzione. Cliocia bowiem bogosawieni nieba mieszka-

cy, nie doznaj adnycli cierpie, jednak za tem nie idzie,

aby wici poniósszy rozmaite mczarnie zapomnieli o

nich, i dla tego opiekuj si szczególniejszym 8])osobem

dotknitymi temi samemi boleciami, wystawionymi na

podobne im niebezpieczestwa i na takie same potrzeby.

Tomasz. Ah* s tacy, którzy przypisuj moc i Hzcze-
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gólay skutek pewnym modlitwom jako chronicym od

wody, ogaia, od nagej mierci, i od rónych wydarzy si
mogcych przygód, i przywizuj do tych modlitw skutek

pewny, czego zdaje si przypuci nie mona. Raczy prze-

to ksidz proboszcz objawi nam w tej mierze swoje zda-

nie^ . . . Ni^-kiedy dla oszukania ludzi nie wstydzono si
utrzymywa, e te lub owe modlitwy odebrane zostay

przez cudowne widzenie, przez witobliwe o^oby, lub e z

nieba spady i t. d.

Proboszcz. Potrzeba by bardzo ograniczonym, aby

si da uwie podobnym mowom. Kady chrzecijanin,

który zna zwyky katechizm, wie o teni dobrze, e proszc

Boga o rzeczy doczesne, potrzeba, abymy wspó pracowali

z ask bosk; kady nadto wie dobrze, e modlitwy, lubo

same z siebie dobre, staj si miesznemi i zabobonnemi,

jeeli do nich przywizujemy niezawodny skutek. Z po-

midzy wszystkich modlitw najwyborniejsz i najskutecz-

niejsz jest modlitw Ojcze nasz, której nas sam Zbawiciel

nauczy; a jednak w caej Ewangelji nie znajdujemy naj-

mniejszego ladu napomykajcego, aby jaki skutek do tej

formuy modlenia si by przywizany, jako np. otrzyma-

nia nieomylnie szczliwoci wiecznej, albo zniewolenia

Boga do udzielenia dobrodziejstw doczesnych tym, którzy

j odmawiaj: a zatem nie formuy szczegóowe, ale spo-

sób modlenia si, nie sowa pikne, ale wiara ywa po-
czona z mioci Boga zbawiaj nas, i zniewalaj, e tak

powiem, Boga do wysuciania prób naszycli. ,,Nie ten,

który mówi: Panie, Panie, wnijdzie do Królestwa niebie-

skiego, ahi ten, który czyni wol Ojca mojego,'' wyrzek
Zbawiciel. (Math, VJI, .n).

Wprawdzie obietnica Zbawiciela nie moe nas omyli,
gdy mówi: ,, Wszystko o cokolwiek prosi )dzie('ie Ojca

mojego w Imi moje, dane wain b(lzi(\ (flob. XIV, ^/).

Ale obiecuje tu kazdcnnu chrzcicijaninowi, e bdzie^ wy-

suchanym i to nittzawodnic^ j<'li [)rosi bdzii^ /, j)rawdzi-

w nfrioci i wytrwaoci. Ah' ih'/, 1o rz<'czy |)otrzeba.
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aby modlitwa bya doskonal, jakiej Chr\stus wymaga?
Pnm 10 imi Jezusa Chrystusia: krótkie te sowa, ale wiele

rzeczy w sobie zawieraj. A iiajj)rzód oznaczaj one, e
mamy prosi Boga o rzeczy duchowne, to jest: o ask o-

wiecenia, nawrócenia si gruntownego, o ask wytrwa-
oci na drodze zbawienia a do mierci i wykonywania
cnót chrzecijaskich. Te dobra duchowne s rzeczywi-

cie przyobiecane przez samego Zbawiciela modlitwie po-

kornej, gorliwej i wytrwaej; a te otrzymujemy od Ojca

niebieskiego przez nieskoczone zasugi Jezusa Olirystusa.

Prosi w imi Jezusa Chrystusa jest to take baga o rzeczy

doczesne o tyle, o ile te podobaj si Bogu, i nie sprzeci-

wiaj si zbawieniu naszej duszy, jak to uczyni sam Bo-

ski Zbawiciel, gdy w ogrodzie Oliwnym prosi o oddalenie

kielicha cierpie, ale z zupenem zdaniem si na wol swe-

go niebieskiego Ojca. Bogactwa, zaszczyty, zdrowie, ma-

jtek, mog si sta niebezpieczn przepaci, która dusze

nasze atwo pochon moe. A zatem prosi Boga bez-

wzgldnie o dobra doczesne, jest to, nie modli si wcale

w Imi Jezusa Chrystusa. ,,Skoro prosimy o rzecz, która

-

by bya szkodliw dla duszy naszej, nie modlimy si w
Imi Zbawiciela,'' mówi wity Augustyn. A ztd jasno

wynika, e modlc si o rzeczy doczesne, nie moemy by
pewnymi, i wysuchani zostaniemy, poniewa nie poj-

mujemy, czy takowe bd korzystne dla naszego zbawienia,

lub nic. Promy wic o rzeczy wprost odnoszce si do

tej wi(dkiej sprawy, a wtedy niezawodnie otrzymamy aski

i sposoby do pozyskania szczcia wiekuistego. Ale gdy-

bymy nie })rac()wali wsj)ólnie z ask, wtedy ani nasze

modlitwy, ani aska za])ewni tego nie zdoaj. Albowiem
Pan .Jezus nas upomina, abymy ]^rzez pokut niebo dla

siebie wyjednywali, ale sam nie nakazuje abymy codzien-

nie oflmawiali tak lub inn modlitw, lub pewn ich licz-

b, albo w taki a taki dzie, w tem lub w owem miej-

scu i t. ]).

Szymon. A wic nie jest chwalebn rzecz odbywa



145

noweauy, trzydniuwki lub naboestwo majowe, mar-

cowe, czerwcowe, i t. p. na cze Najwitszej Panny
lub witych Paskich?

Proboszcz. Nic podobnego tu nie powiedzia]em, mój

przyjacielu; w tych naboestwach sama liczba dni ma
swoje pikne znaczenie i suszne powody; gdy podaje spo-

sobno rozmylania codziennie cnót szczegóowych przez

witego spenianych, potrzeba wic, aby jaka liczba dni

bya oznaczon; nie naley, atoli liczby dni, lub godzin,

poczytywa za co istotngo.

Szymon. Co si rozumie przez Wyznaivcó%v? czsto

bowiem czytaem i syszaem to imi wspominane.

Proboszcz. To to wanie jest, o czem zamierzaem
mówi. Nazywamy Wyznawcami tych, którzy nie mieli

sposobnoci do powicenia swego ycia za wiar, ale któ-

rzy przez cay swój ywot okazywali si prawdziwymi
sugami Jezusa Chrystusa. Kady chrzecijanin powi-

nien by mczennikiem przez swoje uczucia, to jest powi-

nien by gotów raczej ycie powici, anieli obrazi

Boga postanowieniem przeciwnem wierze i cnocie. Czy
taki mia sposobno powicenia ycia za wiar lub nie;

to nie naley do rzeczy. Jeeli bowiem chrzecianin po-

siada w swej duszy stao mczennika i wytrwao a
do koca w dopenianiu przykaza boskich, tern samem
zasuguje na koron i nagrod wybranycli, jak otrymuj
prawdziwi mczennicy. Ci ostatni doznawali szczegól-

nego poszanowania w Kociele, poniewa mierci swoj
dali najwietniejszy dc^wód wiary i yjrzywizania do obo-

wizków clirzecijaskicli; jednak nie wtpimy, aby ycie
witobliwe i arliwe nie zasugiwao w obliczu Koga na
t sam chwa: poniewa zflarzaj si wypadki, w któ-

rych daleko moe tnidnif^j, a wic wiksz zasug jest

y dugo w nstawiczjiych pokusach [)rzez cae yci(^ ani-

eli wytrzyiDa w cigu kilku flni. godzin, icliwil ti^wogc

mierci i mki j)rz(;Hhid(>wców.

Szj^mon. Znnjfhij sic Indzie, których ca(^ ycie
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jest niejako jednym a cigym pasmem eierpieii i przela-

dowa.
Proboszcz. Tak jest, jeeli je tylko ludzie znosz

dla mioci Jezusa Chrystusa, albo jeli mu je przynaj-

mniej ofiaruj, wtedy i Jezus Chrystus nie omieszka u-

wieczy ich tak sam koron, jak tylu witych m-
czenników. Powiedziaem to dla zachcenia was do praw-

dziwego ycia chrzecijaskiego i zamiowania cnoty;

poniewa odkd ustay ju czasy przeladowania, chrze-

cijanin winien, e tak powiem, sta si mczennikiem nie-

krwawym. to jest wyznawc. Wszyscy chrzecijanie u-

mierajcy w stanie aski, s tylu i takimi wyznawca-

mi, a spodziewa si naley, e i pomidzy wami, w po-

ród waszych krewnych, ssiadów i przyjació, wielu

takich wyznawców si znajduje. Biada nam, jeli po

mierci, do nicli nie bdziemy zaliczeni.

Szymon. A wic znajduje si daleko wicej Wy-
znawców, anieli ci, o kt(')rych jest w kalendarzacli

wzmianka^

Proboszcz. Na nicby si nie przydao by zapisanym

w kalendarzu, jeliby si nie byo zapisanym w ksidze

ywota. Kalendarz obejmuje zaledwie czstk imion

niezliczonych witych, których rzeczywicie uwielbiamy

na ziemi; lecz znajduje si inna ksiga daleko obszerniej-

sza, która zawiera wyl<az imion wszystkich witych,
uznanycli za takici przez Koció katolicki, a t ksig
nazywany Martyrologiinn. Wprawdzie wici nie pozy-

skuj adnego zaszczytu ztd, e s w tej ksidze zapisani,

gdy dla tego nie staj si ani wicej, ani mniej szcz-

liwymi w niebie, ale nasz jest potrzeb zna liczb

witych, o którycli wiemy z najwiksz moebn pewno-

ci, e s uczestnikami szczcia wiekuistego. Te imio-

na s, e tak powiem, rodowodem Matki Kocioa wi-
tego, którym udowadniamy, e nauka prawdziwa Jezusa

Chrystusa tworzy rzeczywistych witych. A dalej, albo
nam samym nie ])otrzeba wiedzie o pewnej liczbie wi-
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tych, którzy nam suyli za wzór do urzdzenia naszego

ycia? Wreszcie oni swojem porednictwem wyjednywaj
nam, u Ojca niebieskiego aski, odnoszce si do duszy

i do ciaa. Byoby bardzo le, gdyby w niebie znajdowali

si ci, i tylu tylko witych, których imiona wyczytujemy

w kalendarzach, lub Martyrologjach. Wszyscy powoani
jestemy do tego, abymy zostali witymi, a ci którzyby

nie zostali policzonymi, czy to bezporednio po mierci,

czy po odbyciu pokuty w czycu, niezawodnie naleeliby

do liczby potpionych.

Szymon. A któ moe orzeka o umieszczeniu wi-
tego w kalendarzu lub Martyrologjam?

Proboszcz. Odbywao si to rozmaicie w rónych
epokach; dzi o tem orzeka Stolica Apostolska, a takie

orzeczenie nazywa si Kanonizacj, W pierwszych wie-

kach chrzecijaskich nie uywano jeszcze staej uro-

czystej formy przy kanonizacji witych. Biskupi tylko

starali si o Akta wiarogodne mczenników, przez nota-

rjuszów do tego przeznaczonych spisane, a czsto nawet
wypisywano te relacje autentyczne z Akt trybunaów
pogaskich. Rozbierali nastpnie szczegóowo okolicznoci

mierci mczenników; a skoro otrzymali przekonanie, i
Mczennik poniós mier jedynie za wiar i cnot, wtedy
dozwalali, aby te sprawozdania byy odczytywane na

publicznem zgromadzeniu wiernych, i polecano, aby ich

imiona byy wpisywane w Listy czyli Katalogi nazwane
IJyjdychariti, i aby byy wspominane publicznie w czasie

Najwitszej Ofiary. Gdy to nastpio, Mczennik ju
by kanonizowanym, czyli uznanym za witego a to

z j)OWodu, i imi jego ])ublicznie podczas Mszy witej
w Kanonie wsiiominaiio. I ztd nazwa: Kaiionizacja.

Tak wic kady Biskuj) móg przedstawia mczenników
do uwielbiania ])ublicznego wiernym w swojej dyecezji.

Biskui)i posyali so)ie nawzajem 1(^ budujce sprawozda-

nia, a tym sposobem cze wikszej czci inczcnnik(')W

coraz wicej a wicej si upowszechniaa. 'i'e wykazy
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imion witych powikszay si w wielu krajacli i dyece-

zjacli, i utworzyy nastpnie ksigi, które my nazywamy
kalendarzami czyli Martyrologjami witych.

Szymon. Mówi ksidz Proboszcz tylko o Mczenni-
kach, a nic nie wspomina o innych witych. Czy to

tylko same imiona Mczenników byy wpisywane w te

wykazy witych?
Proboszcz. W pierwszych wiekach rzeczywicie

samych tylko Mczenników imiona wzbogacay kata-

logi witych. Wiecie bowiem, e wtedy wielka li-

czba wiernych powicaa swe ycie za wiar chrzecija-
sk, tak i mona byo nie dostrzedz pobonoci innych

lubo iiajarliwszych chrzecijan, którzy yjc witobliwie
umierali mierci sprawiedliwych, co bynajmniej nie

liczyo si do rzeczy nadzwyczajnych, i owszem byo rzecz

bardzo powszedni. Póniej dopiero, kiedy przeladowania

ustay, poczto uwielbia i wjsywa w katalogi witych
zarówno tych, którzy wyznawali sw wiar w inny spo-

sób, lubo za ni nie umierali. wity Marcin, biskup

z Tours i wity Hilary, biskup z Poitiers, yjcy obaj

w czwartym wieku, byli wpisani w poczet witycli, jako

Mczennicy niekrwawi, czyli Wyznawcy.

Szymon. Czy s jeszcze Biskupi, którzy wpisuj
w taki katalog wiernycli umierajcych w stanie wito-
bliwoci:*

Proboszcz. Teraz nie, gdy jak ju i)owiedziaem,

prawo to zastrzeone zostao tylko Stolicy Apostolskiej,

a to dla tego, e w rónych dyecezjach nie mona byo
w sprawie tak wanej postpi z ca wymagan doka-
dnoci. Jan XV Papie w roku ^.)87, by pierwszym,

który kanonizowa witego Ulryka, biskupa Augsbur-

skiego na koncyljum zgromadzonem w Rzymie. T de-

cyzj poprzedzi najcilejszy rozbiór cnót i cudów tego

witego i rozbiór takowy jest pocztkiem kanonizacji

formalnej i uroczystej, jaka si do dzidnia odbywa. Od
tego czasu bardzo rzadko napotykamy kanonizacje albo
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beatyfikacje dopeniane przez Biskupów, ale sami Papiee
rozbieraj nastrczajce si wypadki tak, i kanonizacja

witych, staa si jednym z wycznycli i najwaniej-

szych przywilejów Stolicy Apostolskiej.

Szymon. Wspomnia dopiero co, ksidz Proboszcz,

o beatyfikacji; czy ona jest to samo, co i kanonizacja?

Proboszcz. Te wyrazy prawie to samo oznaczaj,

poniewa ten, który jest bogosawionym, jest równie
witym; a ten kto jest witym jest zarazem i bogosa-
wionym; jednak zachodzi pewna rónica pomidzy temi

wyraeniami. To, co nazywano niegdy beatyfikacj,

zasadzao si na tern, e Biskup kaza wydoby szcztki

jakiego pobonego Sugi Boego, umieszcza je w pi-
knym sarkofagu i nakazywa obcliodzi jego pamitk
w swojej dyecezji^). Takim sposobem Perpetuus, biskup

z Tours wydoby szcztki witego Marcina, jednego ze

swoich poprzedników, po upywie szedziesiciu czterecli

lat od jego mierci i wystawi je publicznie ku czci ludu.

Skoro za Stolica wita uprawnia podobn beatyfikacj,

wtedy cze tego witego staa si powszechn w Kocie-

le, i byo to prawie to samo, co dzi kanonizacja oznacza.

Lecz teraz, kiedy wita Stolica zastrzega sobie prawo
beatyfikacji, równie jak i kanonizacji, te dwa wyrazy

mona w ten sjjosób odróni: kanonizacja jest ostatnieni

stanowczem orzeczeniem Gowy Kocioa zatwierdzaj-

cem, e bogosawiony uznany zosta za witego, i jako

taki jftst zalecony czci caego Kocioa katolickiego;

beatyfikacja za jest przygotowaniem do kaii(.iii';acji,

a jako decyzja przedstanowcza Zast])cy Jezusa Chrystu-

sa, dozwala wiernym uwielbia takiego sug Boego.

•) Nazywaj;^ w jyzyku Kocioa katolickio^^o Shi<,^a Hoym
chrzecijanina zmarcf^o w staiiio, witobliwoci. Tytu za rv:ci^o.

(Ino^o: (yenorabilis) dawajio tcimi, któr('^'-o procos hoatyfikacyjny

przed wstpnym wyrokiem pr/.rz Koció oizoczonym, )y n/nnny

jako ju rozpoczty.
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Sowem, przez beatyfikacj Papie dozwala niektórym

kocioom, dyecezjoni, lub krajom, a przez kanonizacj, za-

leca caemu wiatu katolickiemu uwielbia^* jakiego wi-
tego. Przed kilku wiekami, beatyfikacje odbyway si w
Rzymie bez szczególnych ceremonji, ale wprost, przez wy-

rok Apostolski. Dopiero Aleksander VII by pierwszym,

który uroczystym sposobem dopeni w kociele Watyka-
skim beatyfikacji witego Franciszka Salezego. Odtd
Papiee, jego nastpcy, poszli za tym przykadem: a to
samo stao si i z kanonizacjami. Nie potrzebuj i)0w ta-

rza, e ani beatyfikacja, ani kanonizacja, nieba witym
nie otwieraj; tylko obadwa te obrzdy oznaczaj, e po

dojrzaem zbadaniu icli ycia, mierci i cudów zdziaanych

za ich porednictwem, nie mona wtpi o ich wiecznej

szczliwoci.

Tomasz. Zaiste, takie badanie mao co znaczy.

Proboszcz. Mylisz si Tomaszu, jeeli mniemasz,

e takie badanie odbywa si bez najcilejszej dokadno-
ci. We wszystkich czasach Papiee uwaali beatyfika-

cj jak równie i kanonizacj witych jako spraw zawis
wicej od zamiarów Boga, anieli od mdroci ludzkiej,

i dla tego nie zaniedbywali nigdy wzywania pomocy Du-

cha witego j)rzez gorliwe i i)okorne mody. Obok tego,

sposoby ludzkie nie byw^aj tu zaniedbywane, a wszelkie

poszukiwania s dopeniane i. najcilejsz })ilnoci,

z najwiksz roztropnoci, i z najdojrzalsz rozwag.

Z pocztku I^apiee poprzedzali kanonizacje koncyljami;

lecz nieco póniej odbywano takowt^ bez tycli zgromadze
kocielnych, ale je tylko Ojciec wity rozpatrywa

z Kardynaami i Biskupami. Dzisiaj rozbieraj te wane
sprawy, na wielkiej Kadzie Jego witobliwoci Papiea
i w Jego obecnoci, wprzód nim proces oznajmi godno
tego, który ma by kanonizowany. Poszukiwania, czyli

ledztwa odnosz si szczególniej do tych dwóch okoli-

cznoci: I-o) oprócz tego, e zmary przedstawiony do

kanonizacji nie powinien budzi najmniejszej wtpliwoci
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co do wiary i obyczajów, powinien on nadto odznacza si
cnotami heroicznemi, to jest takiemi, które nietylko na-

le do pospolitego ycia pobonego, ale jeszcze wykazuj
doskonao nadzwyczajnie wielk; 2 -o) potrzeba, aby

cuda wiarogodne autentycznie zawiadczay jego wito.
Nie masz moe processu w wiecie caym ulegajcego tak

cisemu ledztwu jak proces beatyfikacji, albo kanoni-

zacji. Uczeni mowie s wyznaczeni do zbadania cnót

i cudów sugi Boego, a nie mniej te i do zbijania i za-

przeczania przytoczonych dowodów i to nawet z urzdu. ^)

Teologowie najzdolniejsi i lekarze naj bieglejsi, przed-

wstpnie rozbieraj cuda przedstawione jako fakta pra-

wdziwe i nadprzyrodzone, a dopiero po zbiciu wszelkich

zarzutów, po rozwizaniu wszelkich trudnoci tak, i nie-

podobiestwem jest rozumnie wtpi tak o rzeczywistoci

cnót, jak i o autentycznoci cudów przytoczonych, przyst-

puj do samej kanonizacji. Sami protestanci podziwia-

j dokadno i roztropno, z jak Koció postpuje
w podobnych okolicznociach. -)

Jeden z najwikszych papieów wieku, Benedykt
XIV bdc jeszcze Kardynaem, by wyznaczonym na
referenta w pewnej sprawie beatyfikacyjnej. Grdy si
w swoim gabinecie zatrudnia przygotowaniem do urzdo-

') Kardyna, pcnij^cy ten obowis^zek, zowie si^': dtaholus

KOTAK.

^) Zwykk', przystpuj?^ do beatyfikacji sugi Boego w pic^cdzie-

.sij^t lat po jego Amierci. Po upywie tego terminu Kongregacja

Obrzdów rozpoznaje dziea, jeeli jakie zostawi. Potem zawie-

szaj?} bieg procedury przez lal dziesi; nastpnie Ojciec J^wity

wyznacza komisarzy do zbadania na miejscu, w ktorem y suga

Boy, cnót i rzeczy wistoAc^i cudów, ('notami temi s:

•-o) Cnoty teologiczne: wiara, nadzieja i mioAc.

^-o) Onoty kardynalne: mztwo. loztropnoAe, wst r/emiliwofe

i sprawiedliwo^(^. Dopicio po ych pr/e(lwstpnyeli l):id;iniii(li i-oz-

poczyna si wa.4ciwie lak zwany pioces kononi/aeji.
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wego przedstawienia wielkiego zbioru Aktów, dwaj pro-

testanccy Anglikanie przybyli do niego z wizyt. Zaledwo

zaczto rozmow, kiedy wywoano Kardynaa. Ten prze-

prosi odwiedzajcycli cudzoziemców, aby raczyli mie go

za wytumaczonego, e ich musi na chwil opuci i zaclici

ich do przejrzenia Aktów podczas jego nieobecnoci;

propozycja zostaa przyjt. — ledztwo, zeznania wia-
dków, sprawozdania cudów, wszystko byo przejrzane,

sprawdzone i zbadane, podczas nieobecnoci Kardynaa,
która si nadspodziewanie dugo przecigna. Powra-

cajcy Kardyna zapyta: có sdzicie o naszem ledztwie^

Gdyby osoba, o której jest wzmianka w przejr/jmycli

przez nas papierach, odpowiedzieli Anglicy, nie hya
kanonizowan, wtedy nikogobycie nigdy nie kanonizo-

wali. A wic te dowody zdaj si wam by wystarcza-

jcymi^ A nadto. My jednak wicej wymagamy,
anieli Panowie, odrzek Kardyna, a jeeli waniejsze

nie znajd si wiadectwa, sprawa bdzie zaniechan.

Dwaj Anglicy oddaliwszy si mówili do siebie: wici
Kocioa Rzymskiego przechodz tak dobr prób, i nawet

najgodniejszy czowiek nie yczyby sobie, aby jego pocz-

ciwo ulegaa podobnym badaniom. (Gaume).

Szymon. Wspomina nam ksidz Proboszcz, e ka-

nonizacje odbywaj si bardzo uroczycie, prosimy przeto

opowiedzie nam obrzdy przy tej sposobnoci uywane.
Proboszcz. Wedug obecnej organizacji sprawa ta

w ten sposób si odbywa. Skoro proces, o którym mowa,

zostanie ukoczony, Papie zbiera wielk Rad Kardy-

naów i Biskupów i oznacza dzie kanonizacji uroczystej.

W dniu oznaczonym Ojciec wity wciodzi do kocioa
witego Piotra, bogato przyozdobionego, otoczony

Kardynaami, Biskupami i innymi Praatami: ci, którzy

dotd zajmowali si pracami przygotowawczemi przycho-

dz po wspaniaej ])rocesji, w czasie której niesiony bywa
z wielk okazaoci obraz I^ogosawionego, i wnosz
prob do I^ipiea siedzcego pod baldachimem, aby ra-
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czy policzy w poczet witych Bogosawionego sug,
którego proces zosta ukoczony. T prob jeszcze po
raz drugi powtarzaj. Potem Papie oznajmia, e nie mie
wprzód w tej mierze decyzji wyrzec, dopóki nie wezwie

pomocy Kocioem rzdzcego Ducia witego. pie-
waj Litanje do Wszystkich tvitych a potem Veni

Creator. Obroca sprawy staje po raz trzeci przed tronem

papiezkim idoprasza si kanonizacji; potem obraca si do

ludu i oznajmia e Zastpca Jezusa Cirystusa postanowi
przysta na kanonizacj; nareszcie nastpuje wyrok uro-

czysty, którym Papie oznajmia i stanowi, e Bogosa-
wioay powinien by w poczet wityci policzony. Po tym
wyroku piewaj Te Deum przy odgosie wszystkici.

dzwonów i liuku dzia z zamku witego Anioa, nastpnie
odbywa si Msza uroczysta na cze witego, którego

imi kilkakrotnie w cigu tej ofiary bywa wspominane.

Z kocioa, witego Piotra udaj si processjonalnie do

innego kocioa, w którym uroczysto nowego witego
obciodzon bywa po raz pierwszy. Wszyscy nalecy do

tego orszaku trzymaj w rkacli gorejce wiece, i po-

przedzani s ciorgwi, na której obraz wity jest odma-

lowany. Odpust zupeny udzielany bywa wszystkim

wiernym odwiedzajcym ten koció, którzy dopenili

Sakramentu Pokuty, i przyjli najwitsz Kucharystj.

Winienem tu jeszcze wspomnie o jednym obrzdzie

szczególnym, który odbywa si w cigu wielkiej Mszy
j)ontyfikalneJ. W czasie Ofertorium trzeci Kardynaów,
z któryci jeden jest Biskuj)em, drugi Kapanem, a trzeci

Dyakoiiem, przynosz Ojcu witemu clileb, wino,

gobic, synogarlic i inne ptaki pomieszczone w kJatce.

Dawniej wypuszczano na wolno te ptaki podczas tej

ceremonji, ale dzisiaj zwyczaj ten nie istnieje. Moti na-

si ojcowie, w piknej f)rostocie swej wiary, chcieli pizez

to oznaczy uw(;inienie witych z wizów ziemskici,

i przeniesienie ich do nieba, gdzie w towarzystwie Ani()h')W

otaczaj tron Boga. Ofinrn chleb;! i wina jest j)o/()stah)-
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ci (lawaego zwyczaju, którym (•hrzecijaiiie skradali te

ofiary na sub otarza i na wasn ]voniunj. Dodawano
równie gobie i synogarlice na pamitk i dla nalado-
wania ofiary, przez Mary wykonanej, w^ czasie gdy ofia-

row;a Syna swego w kociele jerozolimskim. Moe
równie to ptactwo tak czyste i przyjemne wyobr;a
cnoty witego, a mianowicie czysto jego duszy.

Szymon. Radbymby obecnym na takiej kanonizacji.

Proboszcz. Te obrzdy s niewtpliwie wysokie

i szczytne, lecz jakakolwiek byaby icli pikno, to jednak

nieporównanie jest rzecz zacniejsz kiedy clirzecijanie

obieraj sobie witycli za wzór do naladowania ich cnót

i staraj si naladowa je swojem postpowaniem. Ta
uwaga j)rzypomina witych Wyznawców, o których po-

przednio mówiem. Jeeli zwrócicie na nich uwag, to

dostrzeecie, e oni nale do najrozmaitszyci stanów.

S pomidzy nimi wici l^iskupi, kapani, zakonnicy,

pustelnicy, ojcowie rodzin, bogaci i ubodzy, kr(')lowie,

rolnicy, sucy i ebracy, a kady z nici okazuje nam
waciwe cnoty, jakiemi si szczególniej odznacza, stara-

jc si we wszystkich innych doskonali. Wspomn
tylko o niektórych.

Uwielbiamy naprzykad w witym Antonim Pade-

wskim jego arliwo w modlitwie, w witym Dominiku
gorliwo w opowiadaniu sowa Boego; w witym Aloj-

zym i w witym Kazimierzu wielkie zamiow^anie czysto-

ci ; w witym Bernardzie i w witym Liguorym tkliw
mio ku Najwitszej Maryi Pannie: w witym Wincen-

tym z Pauli wzór mioci bliniego; w witym Franciszku

z Asyu pogard majtków doczesnych; w witym Józefie

Kalasantym i w witym Kilii)ie Nereuszu i)rzywizanie

do dzifci. ^) Dawne j)odanie gosi o witym Mikoaju,

e wyjednywa posagi dhi ubogicli panien i takowe nie-

postrzeony wrzuca oknem do icli mieszkania, i ztd

'*) W SS. Alojzym. Stanisawie Kostka niewinno dziewicza.*
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poszed zwyczaj udzielania podarunków i rozmaitycli nie-

spodzianek w dniu jego uroczystoci. A tak, kade
wito w szczególnoci przedstawia nam cnot now do

naladowania; korzystajmy wic z nauk, jakie nam
wici nastrczaj, abymy naladujc ich, stali si do-

skonaymi chrzecijanami czyli witymi.
Szymon. Nasze niewiasty ubolewaj, e ksidz

Proboszcz nie wspomina o witych pci niewieciej, które

s ich przedstawicielkami.

Proboszcz. Cnoty, o których wspomniaem, zaleca-

j si do naladowania wszystkim bez wyjtku, a zatem

zarówno i pci niewieciej; spodziewam si jednak, e
al ich niedugo potrwa, i e si natychmiast zupenie
uspokoj skoro powiem, e pomidzy witemi pci nie-

wieciej dwa oddziay Koció utworzy; w pierwszym s
wite, które a do koca swego ycia stan panieski

zachowamy, do drugiego za nale niewiasty, które w sta-

nie zamnym lub wdowim, prowadziy ycie bogobojne

i chrzecijaskie. Powiedziaem ju tómaczc Litanj
do Najwitszej Panny, w jak wielkiem poszanowaniu

Koció mia stan panieski. Jeli wic niewiasta zacho-

waa przez cae ycie czysto paniesk na wzór swego
boskiego Zbawiciela i wyznawaa Gro yciem doskonaem,
wtedy Koció z radoci wpisuje jej imi w katalog wi-
tych, i uwielbia jako najszlachetniejsze swe czonki.

Objawiamy tym serdeczniejsze uwielbienie dla i);inien,

które z wiecem czystoci poczyy koron mczesk.
O ile bowiem pe niewiecia, w porównaniu do mczyzny
jest sabsz i »ojaliw^sz, o tyle cliwaa jej jest wiksz,
griy odnosi zvvy('iztwo nad Hw wrodzon bojaliwoci,
i ponosi mczarnie a nawet i mier sam za wiar i cnot,
stajc si godn wspózawodniczk najwikszych })()hate-

rów Kwangielji. I dla tego to Koció wity tak wielkie

nwielbienie okaznj(^ fihi wit(\j Agnieszki, która w trzy-

nastym rokn ycia poniosa mier za Kwangi(^Ij; dhi

wit*J Katarzyny, która w(*dng dawnego podania l)ya
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koem laiiijin, dla tego, zenie chciaa wyrzec si wiary

chrzecijaskiej; dla witej Barbary, która przeniosa

wizienie w wiey i mier z rki ojca, nad ofiarowanie

bawanom; dla witej Agaty, która wolaa wycierpie
niewypowiedziane mczarnie, anieli zezwoli na zniewag
czystoci. Baranek witej Agnieszki, palma witej
Agaty, wiea witej Barbary i t.p. oto s oznaki, z ja-

kiemi przedstawiaj te wite mczenniczki i staj si dla

nas wymownemi wyobraeniami ich heroizmu.^) Jeeli

za dziewice chrzecijaskie nie s dzisiaj naraone na

mczarnie, ani na utrat ycia, dla ocalenia swej nieska-

zitelnej niewinnoci, jednak przykad tylu wiernych

suebnic boskicli najdokadniej przypomina im warto
tej piknej cnoty, i zachca do pokonania nieskoczenie

mniejszycli i mniej niebezpiecznych pokus, na jakie s
wystawione.

Koció uwielbia zarówno wite niewiasty, które nie

yjc w stanie panieskim, wypeniay z ca dokadno-
ci obowizki prawdziwych clirzecijanek i stanu w jakim

zostaway. I tak, wit Monik, która zami i inodlitw

wyjednaa nawrócenie syna swego Augustyna; wit
Elbiet, która usugiwaa ubogim i matk dla nich bya;
wit Franciszk z Chantal, która ustawicznie wiczya
si w yciu clirzecijaskiem przez uczynki miosierdzia;

wit Marj Magdalen, do której mona zastosowa te

nowa P^wangielji, e wiksza rado w niebie z jednego

nawróconego grzesznika, anieli z dziewidziesit dzie-

wiciu s[)rawiedliwycli, którzy nie potrzebuj nawróce-

nia.

Moglibymy tu jeszcze przytoczy inne liczne przy-

kady, które przekonywaj, e Koció zawsze stara si,

aby nam we wszystkici stanach przedstawia wzór do

naladowania, odznaczajcej) si pol:)onoci i witobli-

woci.

(' Zobacz not )^>-cij).
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Sdz, e dosy powiedziaem dla zadowolenia nie-

wiast tego zgromadzenia, przedstawiajc im godne na-

ladowania przykady. Nie moemy nigdy dostatecznie

oceni tej witej skromnoci, niemniej czystoci prze-

dziwnej i odwagi heroicznej, jakie janiej w witych
Mczennikach. Jeeli wic przykady witach mów,
o czem wspomniaem, su za przykad take niewiastom;

to nawzajem i przykady witych niewiast powinny

suy za wzór mczyznom. Tym- to sposobem wszyscy

bez wyjtku moemy pozna jakby na oceanie drog wio-

*dc do królestwa niebieskiego, abymy si mogli spo-

ecznie odnale u stóp Baranka bez zmazy, w towarzy-

stwie Najwitszej Panny, witych Mczenników,
Wyznawców, witych Panien i Niewiast i wszystkich

chórów Anielskich.

Szymon. I to jest niezawodnie najwaniejszym celem

Kocioa w ustanowieniu uroczystoci witych Paskich.

Proboszcz Celem Kocioa w ustanowieniu tych

wit, jest w rzeczy samej lo zachci wiernych do wzy-

wania ich porednictwa, 2 -o przedstawi nam wzory ich

ycia i pobudzi do ich naladowania. wity Augustyn
mówi o tem: ,,Uroczystoci Mczenników powinne by
dla nas wanem upomnieniem, abymy w caem yciu
stali si przynajmniej w moralnem znaczeniu mczenni-
kami, obumierajc dla grzechu i podliwoci. J)ia lego

te Syn Boy mówi: ,,Kto nienawidzi sw dusz, (to jest,

kto drczy swoje ciao i poskramia namitnoci), ten

dus^ sw zachowa na ywot wieczny/' 8-0 Aby wici
byli szanowani na ziemi tak, jak na to zasuyli przez

swoje cnoty, \ o abymy uwielbiali Boga w Jego witycli
jak mówi Król-Prorok. J(iHli bowiem najmniejsza trawka
i najdrobniejsze yjtka niog nas skoni do uwielbiania

wszech mocnoci, mdrcjci i dobroci Stwórcy, nap(^nia-

jc nas radoci, dla czegó nie mielibymy cic^szyr si
tym wi('ej i suszniej widzc dowody aski W duszacli

wi^tych tak pr/>Mrlzi wnic fioskonaydi.
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Poprzestamy na tych uwagach i rozejdmy si w po-

koju, zastanawiajc si nad prawdami dzi objanionemi,

a nadewszystko pamitajmy naladowa przykady wi-
tych.

Niech bdzie pochwa loii/ Jezus Chrystns.

Na wi^ki wiekówAmen.



OBJANIENIA

do rozmowy trzynastej.

(1) Goda Anioów witycli.
Wszyscy Ojcowie Kocioa uznali wedug Pisma wi-

tego dziewi porzdków ciórów skadajcyci hierarchi

duchów niebieskich. Te dziewi chórów róni si tyl-

ko urzdowaniem i stopniami chway, jakiej doznaj.
1. Cherubiny. (Fortes — Mocy); zazwyczaj maluj ich

z czterema skrzydami, z którysh dwa zakrywaj ich ciao

z tyu, a dwa otaczaj je z przodu.

2. Trony, Przedstawiaj si z koami ognistemi, ma-

jc na okoo skrzyda oczami zaopatrzone; umieszczaj ich

u podnóa Boga tak, i Mu niejako za tron su.
3. Serafiny. S przedstawiani o dwóch, czterech, lub

szeciu skrzydach, s koloru ognistego, a pomienie ich

otaczaj.

4. Dominationes, (Panowania),

o. PotestateH. (Siy).

^). Principatus. (Ksita).
7. Virtntes. (Potgi). Maluj ich w odzieniach

biaych, przewizanych pasem, niekiedy stu, trzymaj-
cych w rku ródk lub bero.

8. Archaniolowie. Liczba ich jest nieznan; lecz Pi-

smo wite trzech wymienia, to jest: Michaa, Gabry(^la,

Rafaa. wity Miclia jest anioem walk i H])rawiedli-

woci; jego imi oznacza haso zaHti)ów niebi(?skich: ,,Qyis

ni Pey^" (kto jest podobnym Hogu); jest on okryty zbroj
wojownicz, trzyma w lewej rc(; j)iiklerz przedstawiajcy
jego imi: ,,(^///x nt Pe^iH'\ Wócznia, albo miec^z uzbraja

praw jego rk: czart sponiewierany strasznymi razami
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swego przeciwnika, ley pe)d jego nogami. Kiedy go
przedstawiaj nie w walce, wtedy jest okryty sukni du-
g, wócznia zostaje nv spoczynku, trzyma glob wiata albo

szale jako minister sprawiedliwoci >oskiej.

wiaty Gabryel (Moj Boa); jest anioem odkupienia,

trzyma lilj w rce.

wity Rafa (Lekarstwo Boe); o ninj jest t.N Iko

wzmianka w historji Tobiasza; przedstawiaj go jako po-

drónego z dug lask pielgrzyma, majc gak u wierz-

cliu, niekiedy dodaj mu ryb.
*.>. Anioowie. (Wielbiciele) przedstawieni bywaj

albo w postaci klczcej, albo poruszajcy kadzielnice, al-

bo nioscy pochodnie zapalone, albo li te podtrzymujcy
koron nad gow Zbawiciela.

Anioowie za Ministrowie przedstawiaj si jako

trbacze, trzymajcy szale do waenia dusz i t. d.

{Ei-tr. de Croi^nier: Iconographie chretienne)

.

Dodatek o naboestwie do w. Józefa.

Jednem z chlubnych, opatrznociowych w. Teresy

zada byo, rozkrzewienie czci w. Józefa. Pomidzy in-

nemi pisze ta wita: .,wity Józef zawsze mnie wysu-
chiwa wicej, anielim Go o to prosia i nibym si tego

spodziewa moga. Nie pamitam, aebym go kiedykol-

wiek, a do dnia dzisiejszego, o co iiapróno prosia. Có-
to za obraz mogabym przedstawi gdyby mi dano wyrazi
znakomite jjski, jakiemi mi Bóg obdarzy i niebezpiecze-

stwa duszy zarówno jak i ciaa, z których mi wybawi za

porednictwem tego wielkiego witego. Najwyszy daje

innym witym dar wspomagania tylko w takicli lub in-

nych potrzebach; ale czcigodny w. Józef, wiem o tern

z dowiadczenia, rozpociera sw wadz we wszystkiem.

Zbawiciel chce nas tym s[)osobem nauczy, e zarówno ja-

ko mu by [)()fldanym na tym j)adole wygnania zawdzi-

czajc mu powag Ojca, ywiciela i nauczyciela, tak te
ma wielkie upodobanie spenia jego yczenia w niebie,

przychylajc si do kadej jego proby. Poznawszy teraz
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skutkiem dugiego dowiadczenia zdumiewajcy wpyw
na Boga w. Józefa, radabym cay wiat skoni, aby do

niego szczególniejsze mia naboestwo. Dotd zawsze

widziaam, e ci, którzy do niego mieli czynem poparte na-

boestwo, zawsze w cnocie postpowali." (^yivot jej przez

ni sam skrelony).

wity ten karmiciel Pana Jezusa szczególniej bywa
wzywanym o ask powoania i pozyskania szczliwej

mierci. Siostra Marya Dyonizja Wizytka mawiaa, e na-

boestwo do konajcego witego Józefa sprowadza wiel-

kie aski dla umierajcych i dla dusz w czycu bdcych,
poniewa w. Józef umierajc na rkach Pana Jezusa i

Maryi, nie dosta si zaraz do nieba, naówczas jeszcze nie-

otwartego, ale zstpi do otchani; a naley przedstawia

Bogu na korzy konajcych i dusz w czycu cierpicych,

ono zdanie si na wol Bo tego wielkiego witego
rozczajcego si z Jezusem i Mary pozostaymi na ziemi;

trzeba ofiarowa Bogu jego cierpliwo w otchaniach,

gdzie z upragnieniem wyglda chwalebnego dnia Wielka-

nocnego.
(Z. Aubineau: Les premieres meres de la Yisitation).

(2) Goda witych Paskich. Apostoów za-

zwyczaj przedstawiaj boso, dla wskazania doniosego ich

Ijosannictwa: ,,Idc, opowiadajcie Ewangielj wszemu
stworzeniu, nie troszczc si bynajmniej, mówi Zbawiciel,

ani o torby, ani o odzienie, porzucajc nawet obuwie." Za-

zwyczaj maj ksig w rce, czem si róni od Proroków

trzymajcych zwój ( Volu7ne7i). Podajemy jeszcze pokrótce

znaki charakterystyczne kadego z nich z osobna.

^toity Piotr, ma gow odkryt, zaronit tylko

wzkim promieniem wosów, trzyma w rku klucze nie-

bios, z boku znajduje si kogut przypominajcy jego po-

trójne zaj^rzanie.

Hnty ratnel, opiera si na mieczu, którym by ci-
ty: i)aHzcz szeroko sfaflowany oznacza, i l)y obywatelem

Rzymu.
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'vict{/ Jan (Ewangieliyta). Przedstawia si modym,
trzymajcym w rku kubek zatruty, z którego czasemw
«i pokazuje. (Zobacz cz I-sz).

witu Andrzej, nosi krzy, narzdzie swej mki. (Krzy
ten jest poprzeczny, z wierzchu i z dou pod ostrym ktem;.

S/niti/ Jakób wikHzy, przedstawia si w szacie i z la-

sk pielgrzyma, suknia jego jest okryta muszlami, godo
pielgrzymów do witego Jakóba w Kompostelli. (Zobacz

cz trzeci).

lunety Filip, jako ukrzyowany i kamienowany
w Hieropolu trzyma krzy tryumfalny.

witu Bartomiej, ma szeroki kordelris. którym by
obdzierany, nosi swoj skór na drku.

wity Mateusz, ma dzid, któr by przeszyty.

wity Szymon, trzyma pi, narzdzie swej mki;
przedstawiaj go t^ i z ryb.

wity Juda Tade^isz, ma ksik, kij, lub j)ak.

wity Jakób niniejszy, ma kij folusznika.

wity Maciej, siekier.

frity Tomasz, i by kamienowanym, ma w rku
wielki kamie. Architekci rednich wieków czczc go

jako patrona, dawali mu za godo wgielnic.

Goda rónej kategorji witych.

Arcybisku]) przedstawia si z infu na gowie i pa-

storaem w lewej rce, przybrany pontyfikalnie w palju-

fizu; wierzch pastorau zwija si na zewntrz, dla ozna-

czenia, e wadza jego rozciga si na zewntrz jego dye-

vcezji: tym to sposobem róni on si od Opata, którego

pastora jest zwinitym na wewntrz, dla oznaczenia, e
wadza jego dalej })oza klasztor nie siga.

Bi><ku)) przedstawia si jak Arcybiskup tylko bez

paljusza, i bez krzya dwuramiennego.

Pustelnik nosi dug brod, przybrany w ubiór krótki,

ma przed sob truj)i gow, grubo-ziarnisty róaniec, wi-

i^zcy u pasa.

.]f/iir/f róni si od niego du tonsur. kapturem i
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szkaplerzem

.

Mczennik \nsi w rku palm, albo narzdzie swej mki.
Kapan bywa w albie, manipularzu, stule i ornacie.

Zakonnica miewa zazwyczaj szkaplerz na wierzchu su-

kni i odpowiednie ubranie gowy welonem.

Król nosi koron i bero.

onierz swoj zbroj.

Dziewica ubran bywa w zwyk sukni z rozpuszczo-

nymi wosami. Jeeli za jest zarazem mczenniczk. ma
palm lub koron na rce, na gowie za nosi palm albO'

koron, jeli walczya za wiar i dla dziewictwa.

Wdowy bywaj przybrane w paszcz, welon i okrywk
na piersiach.

Poznawszy do jakiej kategorji naley osoba, której

chcemy da rysunek, trzeba jeszcze upatrywa osobliwe

znami, rónice j od innych witych, teje samej kate-

gorji. Dla tego podajemy nastpne szczegóowe goda,,

które sztuka chrzecijaska obmylia dla witych wicej,

wsawionych.

vta Agata trzyma jedn pier któr jej wyrzyna-

no, u nóg jej le obcgi.

^^wita Agnieszka nosi Imranka przypominajcego jej

imi i agodno \)
Syty Aleksy ley martwy na schodach^.)

^^ii)ity Ambroy ma obok siebie rój pszczó; widzimy
go te z rózg w rku. Podczas bitwy wydanej w roku.

1881, Medjolaczycy mieli widzie swego witego patrona

trzymajcego rózg wzniesion nad nieprzyjaciómi.

lilv)ita Apolonja ma za godo obcgi, któremi jej zby
wyrywano.

f^nta Anna zajta jest nauczaniem na ksice Naj-

') •A^^nicszka po acinie. A(/nrs, (K/nns, hiuuiirk.'

^) *Tcn wity znakom i to^r^ jodu Kzyniianin w sam dzie 5lubuj

opuAci on, a |>ó;^ni<'j wróciwszy do domu rodzicielskio^n), jako

nieznany ebrak, urmn na scliodaclj swego paacu.*
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wi^tszej Swojej Córki.

iriti/ AnUmi pustelnik jest nagabaiiy od jednego

lub wicej czartów, albo te znajduje si obok niego wieprz^

którego posta czart przybra. C^zsto go wida niosi^cego

ksik i dzwonek, oparteg(^ o krzy w ksztacie litery T
albo w towarzystwie koza (szatana). Niekiedy wida okoo
witego pomie, poniewa poczytywano go za patrona

morowego powietrza, które nazwano pomieniem witego
A/itoniei/o.

tritf/ Antoni Padewshi przedstawia si stojcy albo

klczcy przed Dziecitkiem Jezus, albo je nosi na rkach;
daj mu czasem osa za godo.

witu Augustijn trzyma serce gorejce pomieniem.

wita Barbara trzyma wieyczk albo kielich, nad

którym znajduje si hostja.

wity 7j»V;'/ir/7v/ klczy przed Najwitsz Pann, kt()-

ra mu podaje Dziecitko Jezns.

iritt/ Baej leczy dziecin, ma za godo grzebie e.
lazny, którym by umczony.

iaita Katarzyna ma koron królewsk na gowie,

w rku [)alm mczestwa, trzyma koo nabite gwodmi.
wita Ceci/ija gra na instrumencie.

witu Karol Boromeusz przedstawia si w ubiorze

kardynaa z powrozem zwieszajcym si z ramion, klczcy
przed otarzem.

witu KrzU''<zt()f olbrzymiego wzrostu niesie Dzie-

citko Jezus na swoich ramionach.

trita Joanna Franciszka de Chantal jest w ubiorze

zakonnicy Wizytki, trzymajc serce w rku.

wita Klara trzyma monstrancj.

tritu Duonizy (Areopagita) niesie swoj cit
gow w rkach.

wita I)(w<>t(i niesie swoj gow pod paci.
iritY l>(Hnlnik przedstawia si zazwyczaj klczcy

przed Najwitsz Pann, która si ze swojem Dzieciciem

objawia; obok niego jest pies trzyn^ajcy w pysku pocho-
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dnie gorejc.
tcity Eljasz stoi obok kowada.
wity Szczepan kluczcy umiera pod gradem kamienia

albo te stoi w dalmatyce trzymajc kamie, narzdzie

swej mki, w rku.
ioity Fabjan przedstawia si z gobic unoszc si

ponad jego gow; albo te klczy obok kloca, na którym
by city.

ivity Feliks ma kotwic za godo.

ioi^ty Franciszek z Asyu {Seraficki) odrónia si
stygmatami, czyli znamionami ran Zbawiciela.

ioity Franciszek Salezy trzyma podobnie jak w.
Augustyn, serce w rku.

wita Genowefa otoczona barankami trzyma pocio-

dni zapalon, ma na szyi zawieszon monet krzyow,
któr otrzymaa od witgo Germana.

iita Genowefa Brahancka ma obok siebie ani.
ioita Gertruda przedstawia si otoczona szczurami.

Utrzymuj, e woda róda noszcego jej nazw, zabezpie-

cza mieszkanie od tyci wstrtnyci zwierzt.

wity Idzi ma ani pic przy nogaci.

toity Jerzy jedzie na osiodanym koniu, w bogatem
uzbrojeniu i przebija wóczni smoka lecego pod nogami
konia.

wity Grzegorz Papie, znajduje si przed otarzem
odprawiajcy Msz w.; zazwyczaj widzimy na otarzu

Pana Jezusa okazujcego witemu swoje rany.

wita Kordula ukoronowana wawrzynem pracuje

przed tkackiemi krosnami; djabe stara si gasi Iam[),

któr anio zapala; to samo znajduje si w legendzie w.
Grenowify, wzgldem wiecy, któr w rku trzyma.

Siirity Henryk jest ubrany w znamiona królewskie

z danielem u nóg swoici.

wita llelomi. (;(;Harzowa, trzyma w rku krzy, w na

gowie koron cesarsk.

wity Hieronim, cliudy nkutki^Mu uiiiart wiont^go y-
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cia, rozmyla w obec trupiej gowy: wida czsto lwa le-
cego przy nim. Daj mu te ubiór kardynalski, poniewa
spenia te obowizki za Damazego Papiea.

K^miti/ Józef odYÓtma si lilj dziewicz i narzdziami
ciesielskiemi, (czciej przedstawia si w wieku starym,

jako piastujcy Dzieci Jezusa.)

Stiutego W(norzyca przedstawiaj w dalmatyce trzy-

majcego w rku krat, na której dokona chwalebnego
mczestwa.

wi^t}/ Jan ^V(^/>r>//i?/'^;^ mczennik pieczci sakramen-

talnej, przedstawia si z k(Sdk przy ustaci lub z palcem

na wargach (czasem w ubiorze kanonika krzy trzymaj-

cego.)

utij Lofii/iu nosi wóczni, któr przebi bok Zba-

wiciela.

(witu Ludwik odrónia si koron królewsk, berem
i paszczem okrytym liljami, zazwyczaj nie ma zapuszczo-

nej brody.

^^wit Magdalena przedstawiaj jako pokutnic roz-

mylajc przed trupi gow, a naczynie pacmide znaj-

duje si obok niej.

Trzy Marje nios soje z wonnociami.
i^frieta Mali/orzata uzbrojona kropidem poskramia

szatana, którego dostrzega w postaci smoka pod swojemi

nogami.

iriti/ Manrtjcu dowódzca legji tebaskiej, jest przy-

odziany kosztownym rynsztunkiem i siedzi zazwyczaj na

koniu.

f^initego Marcina równie na koniu przedstawiaj,

jak dzieli si swym paszczem z ubogim.

fri^tu Mikoaj bogosawi dzieci, które ocali od zgu-

by.

'

rit// Norbeit niesie monstrancj, a niekiedy depce

czarta nogami.

nty Panel Pa mielnik siedzi pod palm, kruk mu
chleb przynosi, on sam ma sukni z lici palmowych.
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wity Roch przybrany jako pielgrzym, ma w towa-

rzystwie psa licego mu rany; maluj go zazwyczaj kl-
czcego na jednem kolanie nad brzegiem morza, peleryna

jego jest okryta muszlami.

wity Sebastjan, bywa malowany nagi, przeszyty

strzaami.
toity Szymon Slupnih jest wzniesiony na wysokim

supie.

wity Stanisaw Kostha trzyma na rkach Dzieci
Jezus.

toity Stanisaio Biskup Mczennik, ma obok siebie

wskrzeszonego Piotrowin.

wita Tehla bywa umieszczon midzy dwoma wa-
mi, które si podnosz.

wita Teresa przedstawia si z sercem w rku, cza-

dem to serce przeszyte jest strza.

wity Tomasz z Ahioinu trzyma w rku kielich, po

nad którym jest wita Hostja, co przypomina, e on uo-
y pacierze i Msz w. na ca oktaw Boego Ciaa.

Sioity Tomasz Kantuaryjshi jest mczony przed ota-

rzem; podobnie te przedstawiaj i w. Stanisawa Biskupa.

wity Teodpr jest biczowany rózgami.

wita Urszula i towarzyszki jej s koronami uwie-
<;zone trzymajc palm mczesk.

Koczymy te uwagi nadmienieniem, e wici zaoy-
ciele zakonów i fundatorowi^^ kocioów maj przed sob
koció, albo nios takowy w rkach. (Wyjtek z dziea

IconograpMe chretienne par Crosnier.)

(.^) Powicenie baranków w Rzymie w dzie
witej Agnieszki. Dnia 21 stycznia udalimy si do

witej Agnieszki j)0za murami, gdzie si miao odby zna-

mienite powicenie baranków; lud toczy si gst ma-

s pod staroytnym przysioiikiem; pomimo to, udao nam
si dotrze do samej wityni i stan w zaktku otarza,

aby si zbiiwka przypatrze obrzdowi. Po Mszy witej
jiie w/mej z akoinpanjamentem muzyki, duchowiestwo
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wyszo procesjoiialnie z zakrystji, i weszo do przybytku.

Pochód otwierao duchowiestwo niosce pochodnie, try-

buhirz i kropielnic: za nim szli dwaj duchowni w wiel-

kicli czarnych togacli, trzymajc kady w rkacli pyszn
adamaszkow czerwon poduszk, przyozdobion zotemi

frendzlami, na której lea nienej biaoci baranek, ma-

jcy gow róami uwieczon, a cae ciao posiane ró-

yczkami na wstdze czerwonej. Te dwa baranki zoono
na otarzu, jeden po stronie Epistoy, a drugi po stronie

Ewangielji. Wszyscy ducliowni obsugujcy ten koció
zasiedli w chórze. Opat w mitrze na gowie, okryty ka-

p, wstpi z Dyakonem i Sub-Dyakonem do otarza, a

jednoczenie kapela pomieszczona na wyszycli galerjach

wykonaa ustp odpowiedni do okolicznoci . Zaraz te
celebrans wygosi wznios modlitw, tchnc tak szczyt-

n poezj, jakiej wzór, wiatu nieznany, napotyka si
jedynie w rzymskim Pontyfikacie. Rozpoczyna si ona

od liymnu ku uczczeniu witej Agnieszki znamienitej

swoj czystoci, niewinnoci, si i agodnoci: na-

stpnie powouje si na zwyczaj sprawiania szczegóo-

wych ozdób sugom Kocioa stosownie do dawnego poda-

nia, sigajcego góry Synai. rozwija wietny widok wie-

ków chrzecijaskich. Po modlitwie celebrans powica
baranki, kropic je wod wicon i okadzajc. ubom
[)ikn()ci modlitwy i wspomnieniem boskiego Baranka

ofiarujcego si na otarzu krzya by cakowicie za-

jty, nie mogem si jednak powstrzyma od podzi-

wienia agodnoci i milczenia baianków, majcy cli nóki
wsteczk r(')()w spoem zwizane, które nawzajem

na siebie spoglday, i zdaway si dziwi, e si w takiem

miejscu znajduj. Po tem powiceniu orszak powróci do

zakrystji. a baranki odesano jednemu z mistrzów cere-

monji iazyliki witego Jana Lateraneskiego. Ten, w
towarzystwie dwóch sug kocioa poniós je do stóp Ojca

witego, który je te sam p )bogosawi. Kamerling

Sub-flyakonów apostolskich przeniós nastpnie te mode
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baraaki do klasztoru zakoaaic przez aaczoiiych pr^ez Ojca

witego do ich pielgnowania. W swoim czasie baranki

si strzyg, a z ich weny wyrabiaj si paljusze ^). Na
Wielkanoc, jeden z tych baranków przyrzdza si do stou
papieskiego, poniewa w familjach rzymskich przyjty

jest zwyczaj spoywania w tym dniu baranka ku uczcze-

niu pamitki prawdziwego baranka, ofiarujcego si na
krzyu dla zbawienia wiata. Rzym, to jedyne miasto,

przechowujce pobone zwyczaje i tkliwe pamitki.

{Trois Rom.)

^) Paljusz, jest to tama weniaua, biaa, szeroka na dwa cale,

na której pomieszczone s^ krz3^e z czarnego jadwabiu. Tama ta

otaczajc ramiona, ma dwa koce, jeden spadajcy na piersi, a dru-

gi na krzye. Te ozdoby, suce za oznak najwyszej godnoci i

najobszerniejszej wadzy duchownej Arcybiskupów i Patr3^archów,

bywaj skadane na grobowcu witego Piotra, i tam pozostaj,

przez ca noc poprzedzajc uroczysto(5 tego Apostoa; nazajutrz

powicaj je na otarzu Ksicia Apostoów i przesyaj Praatom,

majcym prawo do ich noszenia.
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O uroczystoci powicenia kocioa^

Przeznaczenie i poczj^tek kocioów chi zecijaiiskich. — Kon-

sekracja kocioów. — Jej poczj^tek. — Obrzdy przy pooeniu wo-

<;ielnego kamienia. — Kierunek. — Obrzdy przy konsekracji. —
Relikwje witych. — Cze im nalena jest zgodna z naszj} natur?^-

i Bibljsj. — Z})icie zarzutów. — Wasno relikwji; — ich autent}'-

czno. — Dalsz}' ci}j<r obrzdów konsekracji i ich znaczenie.

Proboszcz. Mielimy dzisiaj mówi o uroczystoci

nader piknej i wanej zarazem. Tymczasem nie wspo-

mn jeszcze dzisiaj o samem wicie, ale o tych rzeczach,

które z niem s w cisym zwizku. Oto wytómacz ob-

rzdy uroczystego powicenia, czyli konsekracji kocio-

ów.
Szymon. Z najwiksz wdzicznoci sucha b-

dziemy wykadu ksidza Proboszcza.

Proboszcz. Zanim przystpi do samego przedmiotu,,

powinienem wam okaza przeznaczenie i pocztek kocio-

ów chrzecijaskich. Kocioy dla tego s zbudowiine,.

aby wierni zgromadzali si do nich, iia wspóln modli-

tw, dla suchania Mszy witej, na chwa Bo, na su-
chanie sowa Boego i przystpowanie do witych Sa-

kramentów. Mona wprawdzie modli si w domu i in-

nych miejscach, ale nigdzie lepiej i arliwiej jak w ko»

ciele, gdzie przykad mnóstwa wiernych tame zgroma-

dzonyci, majestatyczno obrzdów, a nadewszystko we-

wntrzne dziaanie aski Boej wielce dopomaga do wznie-

sienia duszy modlcego si chrzecijanina i do powiksz*
nia jego zai)au. Wojsko walczy z wiksz daleko odwa-

g i pewniej otrzymuje zwyciztwo, gdy razen) jest zje-
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dnoczone, anieli w rozproszeniu. To samo dzieje si
z modlitw chrzecijan czcych si wspólnie w jednym

kociele. Powtóre, witynia jest pikrem wyobraeniem
cakowitego Kocioa katolickiego, tej to ogromnej spo-

ecznoci, któr nazywamy witych obcowaniem. Jak

bowiem w spoeczestwie wiernych (czyli w Kociele wo-

jujcym) wszyscy s poczeni duchowo, spojeni jedn
wiar, temi samymi Sakramentami, modlitw i yciem
budujcem ; tak równie wierni zjednoczeni w kadym po-

jedynczym kociele tworz, e tak powiem, jedn i t
sam wit rodzin. A jako Pan Jezus jest Gow nie-

widzialn witego Kocioa, tak równie obecnym jest

pomidzy nami w kociele utajony pod postaci chleba.

Kocioy wic chrzecijaskie s waciwie równie
dawne, jak sam chrzecijanizm. Wieczornik jerozolimski,

^ala ta, w której Zbawiciel odprawi ostatni wieczerz,

staa si przez to, e w niej dokonane zostao pierwsze

przeistoceaie chleba na Ciao, a wina na Krew Najwit-
sz, Kocioem chrzecijaskim; a i t drug sal, w któ-

rej Apostoowie oczekiwali Zesania Ducha witego, za

Koció poczytywa naley. Lecz gdy nadeszy czasy prze-

ladowania, chrzecijanie zniewoleni byli chroni si do

pieczar podziemnych^), dla oddawania si tam modlitwie,

a te podziemia staway si przez to Kocioem chrzecija-

skim, zkd wznosiy si do nieba mody i chwaa Boa,
która niezawodnie bya równie przyjemn Bogu, jak i

mody odprawiane w najwspanialszych katedrach, a as-

ka Jego zstpowaa lam z równ, moe jeszcze wiksz hoj-

noci, ni w najwspanialszych wityniach.
Szymon. Niema wtpliwoci, e pobono chrze-

cijan w tych podziemiach musiaa by arliwsz, anieli

dzi w naszycli najokazalszycli kocioach.

Proboszcz. Starajcie si wic, aby nigdy nasza i)a-

rafja nie zasuya na ten zarzut. W])raw(lzi(^, w [)ierw-

' ) /()l>}i(:z rioly 1 -s/!i,
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«zycli wiekach chrzecijastwa stawiauo ju kocioy wa-
ciwie tak zwane, ale te byy bardzo nieliczne, bo prawie

zawsze niszczone byway przez pogan. Dopiero po prze-

ladowaniach, po trzecim wiekn naszej ery, zaczto my-
•le o budowie wity dla zgromadzenia wiernych, rów-

nie okazaych i obszernych, jakie dzi widzimy. Konstan-

ty Wielki by pierwszym cesarzem, który udzieli chrze-

cijanom wolnoci stawiania wszdzie kocioów. Wspom-
niaem ju o kociele, jaki ten monarcha sam zbudowa
rozkaza . Któ z was moe mi go przypomnie.

Szymon. To zapewnie koció Grobu Chrystusowego
w Jerozolimie?

Proboszcz. Bardzo dobrze; oprócz tego kocioa
zbudowa on wiele innych wity. I tak, w Rzymie
koció Lateraneski, obok swego paacu, koció Zbawi-

ciela, i koció witego Piotra. Dawne podanie niesie,

e Konstanty sam osobicie przyniós dwanacie koszów

(ziemi), gdy zakadano fundamenta tej ostatniej bazyliki,

a to na cze dwunastu Apostoów.

Tomasz. Wsx)omnia ju ksidz Proboszcz kilka ra-

zy, e budowano kocioy, czy to jest rzeczywicie prawd,
e je stawiano na cze witych;! ^)

Proboszcz. Kady koció jest Bogu powicony,
1 przeznaczony na zgromadzenie wiernych, jednakowo
jest zwyczaj nazywania icli imieniem jakiego witego,
.przez co si oznajmia, e wierni tam pod opiek i wsta-

wienictwem tego witego si zgromadzaj, chcc zarazem

•uczci czonka kocioa tryumfujcego.

Szymon. Czy powicenie kocioów siga pier-

•wszycli czasów clirzecijanizmu^ '')

Proboszcz. Konsekracja kocioów bierze rzeczy-

wicie swój pocztek od czasów Konstantego cesarza, wte-

dy bowiem kocioy wznosi zaczto, a obrzdy ich powi-

') Zobacz not 2-g.

') Zobacz not S-cijj.
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ceni odbyway si z wielk okazaoci i z nieporówna-

n pociecli clirzecijan. Zgromadzali si tam Biskupi,

aby w nictL uczestniczy, a czstokro takie zebrania na-

strczay sposobno do odbywania jednoczenie koncy-

Ijów, na których naradzano si o potrzebach Kocioa ka-

tolickiego, o zniesieniu naduy i poprawie obyczajów. ^)

Z powodu powicenia czyli dedykacji kocioa, tego ro-

dzaju koncyljum odbywao si w Antyochii 344, na kto-

rem znajdowao si obecnych 90 Biskupów. Biskupi znaj-

dujcy si na podobnem powiceniu, podnosili i uwie-
tniali uroczysto, ju to przez nauki mawiane do ludu,

ju przez odprawianie witej ofiary, ju wres2cie przez

swoje modlitwy.

Szymon. ^Kaczy ksidz Proboszcz dopiero co uy-
wa wyrazów : 2^owicenie, honsehracja^ dedykacja ,— pro-

simy nas objani, czy te wyrazy s jedno-znaczne?*

Proboszcz. * Znaczenie tych wyrazów jest blisko

— ale nie jednoznaczne. Konsekracja kocioa lub in-

nych rzeczy, jest to obrzdek powicenia, przy którym
uywa si namaszczenia osoby lub rzeczy witem chryz-

mem, a takiego powicenia dopeniaj tylko biskupi i

czasem z wyszego upowanienia, kapani. Wic tez i

konsekracja kocio]a moe si odby jedynie przez bisku-

pa. Jeeli si za rzecz jaka odcza od pospolitego uyt-
ku a przeznacza na wyczny uytek chway Boej przez

modlitw i uycie wody wiconej i kadzenia, taki obrz-

dek zowie si powiceniem i dopenia go zazwyczaj ka-

pan; lecz waniejsze wicenia, a do nich naley jwioi-

cenie kocioa, zastrzeone s równie Biskupowi, który

je czasami zleca kai)aiiowi.

Dedylacja za i lonnekracja tem si tylko róni, e
konsekracja odnosi si do samego obrzdku; a dedykacja

odnosi si raczej do fliiia. w którym si konsekracja odby-

wa, lub do jej rocznicy oznaczonej ])rz(iz Biskn])a i obclio-
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dzi si jako wito uroczye^te. ^

Szymon. Cliciaibym by obecnym na takiej uro-

czystej konsekracji kocioa, bo syszaem ju wielu mó-

wicych o obrzdacli, jakie si przy tem odbywaj.
Proboszcz. Bardzo clitnie wyo z nicli gówniej-

eze; wprzód jednak wypada mówi o pooeniu kamienia

wgielnego, który bywa powicony uroczycie przed sa-

mem rozpoczciem budowy kocioa.
W dniu poprzedzajcym t uroczysto wkoj)uj krzy

w miejscu, gdzie ma by wzniesiony wielki otarz. Tym
to sposobem wcliodzi si niejako w posiadanie miejsca,

majcego by powiconem Bogu do uytku chrzecija-

skiego, podobnie jak wódz wojenny w miecie zdoby-

em stawia sztandar swojego monarchy. Nadmieniamy
jeszcze, e nasze kocioy powinny, o ile to by moe, o-

brócone ku wschodowi, czyli, e wielki otarz powinien

si w stronie od wschodu soca znajdowa.

Szymon. A to dlaczego?

Proboszcz. Soce pojawia si codziennie od stro-

ny wscliodu, aby nas owiecao a zarazem i ogrzewao. Na-

szem wiatem i socem jest Pan Jezus, który si pojawi
na wiecie, aby nas wywie z pomroki i cieniów mierci.

Oznaczamy to bardzo wyranie kierunkiem otarza, na

który Zbawiciel zstpuje podczas kadej konsekracji na

otarz, na którym sobie tron obiera w Najwitszym Sa-

kramencie, w stronie w której nam si przy rannem po-

wstaniu soca pojawia.

Szymon. Zauwayem wanie, e i nasz wielki o-
tarz obrócony jest ku wscliodowi, ale przyczyny tego nie

rozumiaem.

Proboszcz. Dodam jeszcze kilka sów o pooeniu
kamienia wgielnego. Wybieraj na ten cel kamie cio-

sowy, poniewa ten nam przypomina Jezusa Clirystusa,

który samego siebie zowie kamieniem naronym (wgiel-

nym), odrzuconym przez budujcycli. który sta si ka-

mieniem fundamentalnym. Krzy osadzony w dniu po-
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przednim, równie jak i kamie bywa powicony przezr

biskupa, który prosi Boga, aby raczy oczyci i uwi-
ci to miejsce, obra je na swoje mieszkanie i pozosta-

w niem na zawsze przez swoj ask; baga przy tern

Wszechmocnego, aby w tern miejscu zakwita prawdziwa,

wiara, boja Boga, i mio bratnia. Na zakoczenie pro-

si jeszcze, aby wszyscy, którzy si przyczyniaj do budo-

wy tego domu Boego z intencj czyst, otrzymali i zacio-

wali zdrowie ciaa i uwitobliwienie duszy. Nastpnie
kamie umieszczaj w ziemi, przy pomocy biskupa, któ-

ry powica oprócz tego fundamenta przyszego kocioa..

Czstokro cay plac bywa powicony przez wit ofia-

r, która si z tego powodu odprawia pod goem nie-

bem. ^)

Szymon. Jest to wic rzecz bardzo zbawienn i^

poyteczn, przyczynia si do budowy kocioa, który

si zakada w sposób tak podniosy i wity!... o ile wic
obrzdy sameje konsekracji kocioa musz by szczy-

tniejsze.

Proboszcz. Powiem wam o nich sów kilka, zwra-

cajc uwag wasz, na najwaniejsze szczegóy. W dniu-

poprzedzajcym t uroczysto, Biskup powinien poci,,

ju to dla przygotowania si witobliwie do tego obrz-
du, ju to, aby okaza potrzeb umartwienia i pokuty, je-

li pragniemy wnij do kocioa wiekuistej, niebieskiej

chway.
Kelikwje witych, które maj by umieszczone

w wielkim otarzu nowego kocioa, wkadaj si w wilj
konsekracji wraz z trzema kawakami kadzida w naczynie-

starannie zapiecztowane, które nastpnie umieszczaj w
namiocie ozdobnie zbudowanym, przed drzwiami kocio-

a. Pal si na otarzu dwie wiece i)0 bokach, a duclio-

wiestwo fewa Jutrzni i Laudes przed relikvvjami.

Szymon. Czy relikwje witych znajduj si we-

^) Zobacz not .5-t}|^
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wszystkich kocioiach^

Proboszcz. Nietylko w kociele, ale nadto umie-

szczaj je, jak to ju wspomniaem, w kadym otarzu i

nie wolno jest nawet odprawia Mszy witej na otarzu,

w którymby si nie znajdoway. Gdy za Msza wita
odprawia si w podróy, na morzu, w polu, gdzie niema
otarza, all^o na otarzu niekonsekrowanym, wtedy uy-
wa si otarz przenony ^),to jest kamie paski, w które-

go wydreniu znajduj si opiecztowane relikwje wi-
tyci.

Szymon. Jaki jest powód tego zwyczaju.?

Proboszcz. Pocztek równie jak dowód tego zwy-

czaju jest nastpujcy: Kiedy wczasie przeladowa
chrzecijanie nie mieli staych kocioów, odbywali swe
zgromadzenia i naboestwa w podziemiach, a szczegól-

niej takicli, gdzie byy pochowane szcztki lub popioy
witych mczenników, poniewa te miejsca byy dla nich

nader drogie i szanowne. Znajdowao si takich podzie-

miów bardzo wiele w okolicach Rzymu. Po ustaniu prze-

ladowa, przywizanie do tych miejsc nie ustao, a chrze-

cijanie budowali kocioy i kaplice na grobach witych
mczenników. Urzdzali budowy w ten sposób, e otarz

znajdowa si nad samym grobem witego, i suy nieja-

ko zarazem za pomnik grobowy. Wszelkie bogactwa,

klejnoty metale, jakimi ozdobiano kocioy i otarze, nie

tyle dla nich drogie i cenne, ile te szcztki czyli

relikwje Sug Boych; uwaano, e nad miejsca, gdzie si
te relikwje znajdoway, adne inne nie moe by godniej-

szem a zarazem szacowniejszem, na któremby mona ska-

da Najwitszy Sakrament.

Odkd za chrzecijanizm zacz si rozkrzewia, od-

td okazaa si coraz wicej potrzeba liczniejszych kocio-

^) Kamie taki ru^zywaj^ zazwyczaj Portdylem czyli kamie-

niem albo otarzem przenonym; ten powinien byd o tyle obszer-

nym, aby mona na nim wygodnie kielich z hostjc pomieci.
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ów, w takich nawet miejscach, gdzie nie byo grobów
mczenników: a lubo w jakiej okolicy takie groby byy,
to albo kocioy nie byy tam potrzebne, albo grobowce

zanadto liczne, albo pooenie nie dozwalao na wzniesie-

nie wityni. W takim wic razie wydobywano szcztki

mczenników, przenoszono je i umieszczano w otarzach

nowych kocioów. Takim to sposobem budowano i bu-

duj jeszcze dotd otarze tam, gdzie nigdy nie byy zo-

one ciaa witych, otarze .tem samem staj si grobo-

wcami witych. Jako, w rzeczy samej, wydrenia w o-
tarzach, w których si pomieszczaj relikwje, zowi si
dotd grobami (sepulchra) .

Szymon. Dla czego relikwje wystawiaj w namio-

tach, pod golem niebem, podczas nocy poprzedzajcej po-

wicenie kocioa?
Proboszcz. Pocztkowo Biskup wystawia wite

relikwje w dniu poprzedzajcym uroczysto, w jakim

innym dawniejszym kociele, a mianowicie tam, gdzie si
znajdowaa odpowiednia miejscowo. Jeeli za nie byo
innego kocioa, stawiano namiot i skadano w nim drogo-

cenne szcztki, oczekiwano chwili, w której by mona prze-

nie je do nowego kocioa uroczycie, kiedy ju koció
by zbudowany. Zazwyczaj Biskup wraz z duchowiestwem
czuwa przy nich przez ca noc, bagajc Boga i wypie-
wujc na cze Jego pobone pienia. Namiot, który wzno-

sz za dni naszych i odprawiaj sub Bo przed reli-

kwjami, jest to zabytek dawnego zwyczaju. Wreszcie, czy

ten obrzrlek nie jest waciwym, aby zwróci nasz uwag
na maksym, jak wyznawali wici, e nasze ycie jest

tylko pielgrzymk na tej ziemi, e zamieszkujemy w ciele

miertelnem, jakob\ w namiocie, który mona w kilku

minutach zniweczy, aby sobie utorowa wnijcie do nie-

bieskiej Jerozolimy. Ta ceremonja wymownie nas naucza,

e nie mamy na ziemi staegf) mieszkania i e powinnimy
czeka i jcze w wizieniu naszego ciaa, dopóki I*an nie

zniszczy tego wtego namiotu, a otworzy nam niedzib
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chway.
Tomasz. Co si tyczy poszanowania oddawanego

relikwjom, czytaem i syszaem wiele rzeczy, ale naprawd
nie wiem, co o tem myle?

Proboszcz. Powiedziae sam Tomaszu, e w twojej

podróy widziae domy, w których urodzili si albo yli

sawni ludzie: powiedze mi wic, czy te domy nie s ich

relikwjami^ A gdyby by móg widzie ich ciaa, koci,

odzienie, czylihynie osdzi za rzecz suszniejsz, powaa
je wicej, anieli ich mieszkania^ Przechowuj czapki, pa-

asze bohaterów, pióra, któremi podpisywano sawne
ustawy i traktaty: a ci sami Indzie, którzy nam zarzucaj

poszanowanie oddawane relikwjom. nie wstydz si chci-

wie przypatrywa wymienionym przedmiotom i oglda
je z dziwacznem poszanowaniem. Id do Wartburga w Sa-

ksonji, a tam ci poka plamy atramentu, jakie nieszczli-

wy Luter rzekomo pozostawi, rzucajc kaamarzem wdja-

ba, a pomimo antypatji protestantów do czci relikwji i do

pielgrzymek, zobaczysz tam tysice pielgrzymów, zdumie-

wajcych si nad poczernionymi murami ^)
A kiedy idzie o uczczenie bohatera Ewangielji, kt()ry

walczy z odwag i wiernoci dobr walk w Imi Jezusa

Chrystusa".) wylewajc krew za wiar i dajc tym spo-

sobem najpikniejszy dowód witobliwoci swoich zasad,

wtedy clic nam czyni zarzuty, nam, którzy wierzymy

w t sam Kwangielj, za to, e wielbimy i szanujemy

szcztki tych, którzy si stali naszymi wzorami.

Uwielbianie szcztków osób znakomitych, jest niejako

instynktowe, jest nawet koniecznoci naturaln czowie-

ka owieconego. Jeli si za nie szanuje tych, którzy na

to zasuyli przez rzeczywiste swoje cnoty i witobliwe
ycie, naturaln jest rzecz, e si zwraca hody do przed-

') Zol)acz noty r.-ti^.

') Bonum ccrtamen certavi, ciirsum cunsuniavi, fidem servavi,

(wity Pawe.)



179

miotów wcale niegodnych lub osób mniej zasuonych.

Tomasz. Czy to jest rzeczywicie prawd, e cze
relikwji jest tak dawn, jak nam to ksidz Proboszcz tyle

razy powiedzia?

Proboszcz, Posiadamy dotd list, napisany przez

wiernych ze Smyrny, w którym opowiadaj, e oni, po m-
czestwie swojego Biskupa, w. Polikarpa, wybrali jego

koci z popiou^) i zachowali je w odpowiedniem naczyniu;

upewniaj dalej, e te relikwje maj u nich wiksz war-

toó, anieli kosztowne klejnoty i dodaj, e skoroby tylko

przeladowanie ustao, oniby si natychmiast zgromadzili,

aby z radoci obchodzi rocznic mierci tego witego,
jakoby w dniu jego wietnego narodzenia si dla nieba,

naprzód na cze witego Polikarpa, a nastpnie, aby

jego przykad oywi odwag wiernych dla pokazania teje

samej staoci w wierze. Te s mniej wicej sowa gorli-

wych SmyrneczyRów. Czsto widziano chrzecijan wy-

kradajcych ciaa mczenników, kiedy ich onierze pilno-

wali. Nieraz wykupywano je za wielkie sumy, a sdziowie

i urzdnicy trybunaów, równie chciwi krwi jak pieni-

dzy, robili pewien rodzaj handlu, sprzedajc chrzecija-

nom szcztki osób na mier przez siebie skazanych.

Tak postpowa niejaki Symplicjusz, rzdca Tarsu

i Cylicji, który nie rozrzuca na wiatr popioów, ani cia

zmarych do morza nie wrzuca, ale je zachowywa dla

sprzedania wiernym, a tym sposobem wkrótce si zbogaci.

Wierni sami nie obawiali si zblia do mczenników w cza-

sie ich mki i zbierali patkami lub gbk krew z ran ich

pync i t wycisnwszy zlewali do ampuek i skadali

do ich grobów. Pojmujecie, e to nigdy si nie obyo bez

naraenia si na wielkie niebezpieczestwo; z takiego to

') Poniewa czysto / cia inrc/.onników pozostaway tylko po-

pioy \\\\) kof^ci. zwaszcza, jeeli mczennik hy spulonyni, lub przez

bestje poartym, przeto te pozostaoci zwano relikwjaini, czyli

szczj^tkami.
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powodu zamordowano siedem niewiast, które zbieray

krew witego Baeja. Kiedy ciuano w. Cypryana, wier-

ni rozcignli okoo niego bielizn, aby mogli krew jego

ebra.
Tomasz. Nie chc ja ta przygania chrzecijan, e

starali si o i)rzyzwoite pochowanie mczenników i e wy-

kopywali ich ciaa, albowiem tym sposobem nabywali pa-

mitki ludzi odwanych, oddajcych swe ycie za wiar;
ale to jeszcze daleko do tego, aby im cze religijn odda-

wa.
Proboszcz. Chrzecijanie pierwszych \n ieków nie

przechowywali relikwji jako proste pamitki, lecz je rzeczy-

wicie uwielbiali jako rzecz wit w swoich kocioach
przez modliwy i rozmaite obrzdy liturgiczne, udawali si
nawet do czsto do ich grobów i do szcztek witych,
dla wyjednania w ich obecnoci, ask tak duchownych,

jako i doczesnych. Uwaali si za szczliwych, jeli si
mogli ich dotkn, zachcali wiernych do podobnego

czynu, przekonani, e one posiaday w sobie moc do odda

lenia niebezpieczestw i sprowadzenia bogosawiestwa
wity Hieronim mówi w ksidze przeciwko Wigilancju

szowi, e Konstanty AYielki kaza przenie do Konstan

tynopola relikwje witycli: ukasza, Andrzeja i Tymo
teusza. ,, Wobec tych witycli relikwji, mówi wyranie,

ducliy ])iekielne wyy ze zoci "

Podobnie wity Paulin, Hiskup Noli (w wieku V.),

wiadczy o pobonoci i ufnoci, z jak chrzecijanie uda-

wali si we wszystkich swoich potrzebach do grobu m-
czennika w. Feliksa. .,Codziennie, mówi on, jestemy
wiadkami niezliczonyci cudów i uzdrowie. Lud chrzeci-

jaski j)rzybywa tu ze stron dalekich, jedni przy})rowa-

dzaj woy, inni wiej)rze i zarzynaj je obok grobu wi-
tego, a inisiwo rozdzielaj midzy zgodniaych i ubo-

gich.

Tomasz. Suchajc ksidza Proboszcza powiedzia-

bym, e jest zwolennikiem tych, co lubi pociera o relikwje
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witych swoje róace, horoiihi, szkaplerze^ krzyyki^ obrazy

i iniie przedmioty naboestwa.
Proboszcz. Ty mi to chcia przygani! Dzieje Apo-

stolskie {XX. 12) wspominaj, e za bytnoci witego
Pawa vv Efezie ,,przynoszono na cliore, cli ustki, albo pasy

od ciaa jego, i odchodziy od Dich choroby i duchowie li

wychodzili/' 1) Nie byo to wic nic ()Sobliwego, nawet za

czasów apostolskich, aby si dotyka relikwji, a wszyscy

najowiecesi Ojcowie Kocioa pilnie to wiernym zale-

cali. Bezwtpienia, nie naley samym relikwjom przypisy-

wa mocy. któraby si udzielaa przedmiotom pocieranym,

gdy Bóg sam, i Bóg wycznie przez nie dziaa, dla

uwieczenia zasug witych i dla zachcania nas do ich

wzywania, dla wynagrodzenia wiary i ufnoci chrzecijan

pobonych i powikszenia chway religji w oczach ludzi.

Wszechmocny Pan, dziaajc te cuda przez przecierado

witego Pawa, chcia wsawi w oczach pogan osob
«wego Apostoa i stwierdzi pieczci cudów nauk przez

niego goszon. Kiedy wic pobony chrzecijanin pociera

rozmaite pobone przedmioty o relikwje, spodziewajc si
pomocy w potrzebach i wysuchania swych prób, wyraa
tym sposobem ufno, jak ma w porednictwo witego i

pragnie wyjedna wstawiennictwo jego za sob do Boga.

Tomasz. Relikwje przecie nie s samymi witymi,
gdy dusza nie zamieszkuje w ich ciele, jake wic mona
przypuci, abymy przez nie otrzymali jak pomoc:;

Proboszcz. Brzeg szaty Odkupiciela nie by samym
Jezusem Clirystusem; a jednak czytamy w Kwangielji, e
niewiasta chora przez jej dotknicie odzyskaa zdrowie.

Cie Apostoa witego Piotra, nie by samym ksiciem

apostoów, a jerlnak clirzecijaiiie sprowadzili swoicli clio-

ryci, aby ich cie jego okry, i Wywali uzdrowieni. B(')g

tysicznymi S[)OHobami objawia swoj wszedimocno dla

uwi(;lbi(Miia swego V)oski(^L(o S\ ii;i i swoich suebników.

) Zobacz noty 7-nis^.
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Czyli wic relikwje witego nie mog tego dokaza, co

8am cie za ycia sprawio Dusza ju wprawdzie nie za-

mieszkuje w ich ciele, które martwe pozostao na ziemi,

ale nie stao si teje duszy zupenie obcem; te resztki ua-

le de tego samego ciaa, które dusza znów przyodzieje

W dniu powszeclinego zmartwyciwstania; te relikwje na-

le do tego samego ciaa, które wraz z dusz walczyo, i

pospou zdusz wywalczyo ycie wieczne; do tego ciaa,

które byo narzdziem dobryci uczynków i które wspierao

dusz w ostatniej walce za wiar i cnot. Wreszcie, skoro

dusza niewidzialna nie moe si pokaza oczom naszego

<eiaa w caej swej chwale, dla czegoby Bóg nie mia uy-
czy uwielbienia ciau swycli suebników, u<iowadniaJc

tym sposobem, e ich dusze posiadaj chwa niebiesk, i

zachcaj nas tern samem, przez aski jakie odbieramy,

modlc si na ich grobach, do wzywania ich z wiar i ufno-

ci!^ W caej staroytnoci jedyny tylko gos syszymy,

zaclicajcy nas do wysuchania cudów witych relikwji;

dugi szereg witycli pisarzy kocielnycli opowiada nam,

e na grobach witycli mczenników czarty byy wyp-
dzane, chorzy wszelkiego rodzaju uzdrawiani i tysice ask
otrzymano. Powiedz teraz, mój Tomaszu, czy chrzecijanie

nie mogli naby przekonania w tej mierze, skoro ich po-

wszechne przekonanie o tem upewnio?
Tomasz. Ale, ile to jest relikwji faszywych, to jest

takich, które nigdy nie byy czstkami witego, któremu

ii j/rzypiBywane?

Proboszcz. Znajduje si rzeczywicie wiele relikwji

-w rkach wiernych, których pocztku niepodobna jest

sprawdzi dowodami autentycznymi; lecz jeeli nie mona
zawsze udowodni ich wiarogodnoci, to tem trudniej b-
dzie dowie, e s faszywe. Gdyby jednak znajdoway

ei pomidzy niemi relikwje, któreby byy mylnie przypi-

sywane temu lub owemu witemu, to jednak pewn jest

rzecz, e wierni jedynie do tego sugi Boego cze sw
odnosz, do którego, jak wierz, te resztki naleay. Sami
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to przyznacie, e bd tego rocTzajii nie jest wcale niebez-

piecznym. Lecz nigdy powaga Kocioa nie zasuya na
zarzut nieroztropnoci w tej mierze. Zabrania bowiem wy-
stawia ku publicznej czci wiernych relikwji, którycb.

autentyczno ulegaaby rozumnej wtpliwoci ; a przede-

wszystkiem w otarzach, i na otarzach, takie tylko umie-

szcza, których pewno jest najzupeniej udowodniona,.

Nadto, nie poprzestaje si w tej mierze na samych prawi-

dach, roztropnoci; gdyby znaleziono, e piecz wasno-
rcznie przez biskupa na relikwjach pooona, zostaa nad-

wer(m, wtedy Koció wyranie zabrania odprawiae

Mszy witej na takim otarzu, chociaby bya najwiksza
pewno, e relikwje nie byy zmienione.

Szymon. Nadmieni ksidz Proboszcz, e do relikwji

dodaj trzy kawaki kadzida, aby te razem pomieszczono

w grobie otarzowym?

Proboszcz. Tak jest, one to oznaczaj chwa i uwiel

bienie ustawiczne Trójcy Przenajwitszej, przez które-

czonki kocioa tryumfujcego poczone z czonkami ko-

cioa wojujcego oddaj cze Bogu potrójnie witemu,
i które wici Pascy osobliwie mu w naszem imieniu

ofiaruj. — Jeeli teraz nie macie co wicej zarzuci, lub

o co jeszcze zapyta, to opisz wam dalsze ceremonje uy-
wane w powiceniu kocioa. Po niejakim przestanku

Pasterz tak dalej zacz mówi:
Z rana udaje si Biskup do kocioa, który ma powi-

ci i zaleca, aby przygotowano tam wszystko, eo jest po-

trzebnem do tej ceremonji, potem wychodzi wraz z ludem ^

wewntrz pozostaje tylko Dyakoii, przyodziany jak zwykle

i zamykanie koció. Biskuj) nastpnie wraz z duchowie-
stwem i ludem udaje si na miejsce, gdzie relikwje w wiljc

tego dnia byy zoone, tam odmawia psalmy pokutne,

ubiera si pontyfikalnie i i(Jzie z caym orszakiem profe-

sjonalnie i)rzed zamknite gówne drzwi kocioa. Sta-

nwszy [)rzed bram, iiiskup, i)rzejty wanoci swego
urzdu, odmawia dononie: .,Bo(^ Wszechmogcy, Ojcze,
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Synu. i Duchu wity racz zo^^ta z nami". Potem ukl-
knwszy piewa Litanj do Wszystkich witych, wzy-

wajc ich porednictwa. Powica sól, wod i pokrapia ni
siebie i obecnych, obchodzi trzy razy, okoo kocioa i po-

krapia wod wicon zewntrzne Jego mury, powtarzajc
cigle te sowa: ,,W Imi Ojca i Syna i Ducha witego".
Ile razy Biskup przechodzi okoo zamknitycli drzwi ko-

cioa, ponawia tam modlitw: poczem uderza pastoraem
w drzwi kocioa i m(')wi: ,, Otwórzcie ksita bramy wasze

i podniecie si bramy wieczne, a wnijdzie Król chway''.

Dyakon, zostawiony w kociele, zapytuje si gono; ,,Kto

jest tym Królem chway? Biskup odpowiada: ,,Pan mocny
i mony. Bóg potny w boju!'' — Po trzykrotnem dopiero

obejciu i powtórzeniu tycli wyrazów Psalmisty, {XIII,

/v, l(f. Biskup i cae ducliowiestwo woa: ,, Otwórzcie!

otwórzcie I otwórzcie"! a dyakon koció otwiera. Przed

wnijciem do kocioa Biskup pastoraem robi na progu

drzwi znak krzya, mówic: ,,Oto znak krzya, niecliaj

znikn wszystkie ze ducliy.'' Za Biskupem wchodzi do

kocioa duchowiestwo, wierni za pozostaj jeszcze poza
kocioem. Wcliodzc do kocioa Biskup mówi: ,, Pokój

temu domowi,'' a dyakon odpowiada: ,,Przez wnijcie

Twoje," a wszyscy opowiadaj: ,,Amen".

Szymon. Nie chciaem przerywa, ale teraz prosz o

objanienie opowiedzianycli nam ceremonji.

Proboszcz. Zatrzymaem si umylnie dla wytuma-
czenia tyci obrzdów liturgicznych. Od pocztku, cay
wiat >y kocioem wspaniaym, ogromnym, powiconym
na cliwa Boga przez niego samego; grzecli pierworodny

zbezczeci go i przemieni na królestwo szatana. Sam tylko

Syn Boy móg go wydoby z pod tak ohydnego panowa-

nia i powici na nowo przez mier sw na wityni
prawdziwego Boga, tak, i wszyscy, którzy teraz w Niego

wierz i którzy nie wzgardzili odkupieniem, mog otrzy.

ma ywot wieczny. Kady koció clirzecijaiiski jest ma-

ym obrazem tego wielkiego ziemskiego kocioa. I dla
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tego to Biskup pontyfikalnie nie wchodzi do niego odrazu,

ale a po trzykrotnem obejciu go zewntrz, przez co oka-

zuje, e bramy wiata przez dugi czas byy zamknite dla

Jezusa Chrystusa i Jego królestwa. Potrójny pochód, ja-

ki Biskup odbywa wraz z duchowiestwem i ludem okoo
kocioa i trzykrotne pukanie pastoraem w drzwi kociel-

ne, byy zapewne wprowadzone na pamitk obchodu Le-

witów z Ark okol miasta Jerycho, poniewa ten nowy
koció ma zosta Stolic Boga ywego, tak jak, pogaskie
Jerycho, stao si pamitk zwyciztwa Arki Przymierza.

Otwieraj drzwi Biskupowi dopiero za trzeciem uderze-

niem, a to nam przypomina gorce wzdychanie Patryar-

chów za Mesjaszem i otwarciem nieba, wreszcie spenione
pragnienia za przyjciem Kapana, który królestwo czarta

zniszczy jak niemniej, zabobony ydowskie i pogaskie
bawochwalstwu, ' a utworzy z wielu narodów lud jeden

i zjednoczy ich w jednym, prawdziwym i prawowiernym
Kociele. Wreszcie to potrójne uderzenie we drzwi kocio-

a nastrcza nam myl uyteczn, cho upokarzajc i na-

penion zbawiennymi wyrzutami, to jest: e Zbawiciel

puka do serca naszego, jak to czytamy w Objawieniu
witego Jana (///, ^C:) ,,Oto stoj u drzwi i koac: jeli-

by kto usysza gos mój i otworzy mi drzwi, wnijd do
niego i bd z nim wieczerza a on ze mn." Ile-to razy

dozwalamy przej okoo nas temu Boskiemu Odkupicie-

lowi bez zaproszenia go do siebie!

Wyrazy w Imi Ojca i t.d. powtarzane cigle przez

Biskupa oznaczaj, e przybywa w Imieniu Trójcy Prze-

najf^witszej i ku Jej chwale nowo wzniesion budow
obejmuje. Przedsibierze jednak to po odmówieniu Psal-

mów pokutnych, z tego powodu, e i my wszyscy powin-
nimy by oczyszczeni przez jKjkut jeli chcemy posi
królestwo niebieskie. Liczne modlitwy i czste pokraj)iania

wod wicon ucz nas, e ta nowa bndowa nit^ bdzie
moga suy na adt^n inny ziemski uytek, ale e bdzie
na j)rzysxo ])r7j'znaczon na obciód wzniosycli obrz-
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dów naszej religji i e stanie si mieszkaniem Najwysze-
go, który jest sam witu^. Woda wicona rozlewa-

na na mury kocielne, przypomina nam krew Najwitsz
Zbawiciela, przez któr wiat by oczyszczony, a laska Bo-

a staa si nam przystpn. Wreszcie otwieraj drzwi ko-

cielne w chwili, kiedy Biskup próg ich krzyem oznacza,

wydalajc tym sposobem duchów zoliwych z wityni.
Azali mier Zbawiciela na krzyu nie bya zarówno rod-

kiem, przez który bramy wiata otworzyy si dla króle-

stwa Boego i narzdziem niszczcem potg pieka? Bi-

skup wchodzc do kocioa w cliarakterze reprezentanta

Zbawiciela i yczc pokoju, objawia dostatecznie, e wiat
jedytiie przez przyjcie Jezusa Clirystusa pokój pozyska.

Szymon, Jake-to wszystko jest pikne i budujce!

Proboszcz. Przyrzekam wam jeszcze opowiedzie

wiele, daleko pikniejszych szczegóów tej religijnej uro-

czystoci, które si wam niemniej bd podobay. Ponie-

wa Jednak nie mog si spodziewa, abym ten przedmiot

dzi cakowicie móg wyczerpa; przeto wol go zakoczy
na bliszem ni zwykle zebraniu, na którem bdziemy po-

trzebowali wikszej jeszcze pilnoci i uwagi do zrozumienia

zwyczajów, o jakici mi jeszcze mówi pozostaje.



OBJANIENIA
do rozmowy czternastej.

1.) Katakumby. Miejscem zgromadze chrzecijan*

kich, by pierwiastkowe jaki dom prywatny, w którym
wybierano jedn z sal jadalnych nazwanych przez Kzymian
loieczernikiem (coenacalum) a która zazwyczaj znajdowaa
si na wierzchu domu {Dzieje Aposto. XX, 7.) Podczas

srocych si przeladowa potrzeba si jednak byo chro-

ni do lochów podziemnych zwanych u Rzymian: kata-

kumbami, które dotd widzie mona w Rzymie, (i w Ki-

jowie) gdzie schadzano si nocn por, unikajc niepokoi

jów ze strony niewiernych.

Te podziemia s tak liczne naokoo Rzymu i tak rozle-

g obejmuj przestrze, e mona je uwaa jakby drugie

miasto wykopane pod ziemi i dla tego zowi je Rzymem
podziemnym. Do dzidnia widzie tam mona obszerne sa-

le, suce niegdy za kocioy, ozdobione malowidami re-

ligijnemi, napisami i znakami symboliczi.ymi. Znajduj-
si tam jeszcze otarze, konfesjonay, naczynia wite^
wiadczce, e wiara mczenników bya ta sama, jakiej

dzi Koció naucza. Katakumby suyy równie za

cmentarze. Kryjdy czyli kocioy podziemne, które widzi-

my niekiedy w naszych starodawnych bazylikach, przypo-

minay Ojcom naszym, aby si te i oni okazali godnymi
arliwych chrzecijan w katakuin)acli.

2) O Patronach i tytuach kocioów. Zachodzi

zadziwiajcy stosunek niiflzy Kociohmi tryumfujcym
w niebie, a walczcym na zi(jnii.

Nietylko kady wicM-ny inn swoim pr{)t<*kt()rcin wite-
go Anioa Stróa, a wedug powszechnej i po)onej wiary.
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cae królestwa, prowincje, miasta, parafje a nawet wedug
niektórych uczonyci: miejsca znakomite i gmacliy pu-

bliczne, s poruczone nieustannej stray duchów niebie-

skich, przeznaczonych do tego celu przez Bosk Opa-
trzno ^)

0(1 kolebki chrzecijastwa byo zwyczajem, ze przed

clirztem witym albo przy udzieleniu tego Sakramentu
nadawano imi witego lub witej, którzyby suyli
wiernym za ordowników w niebie i za wzór naladowania
w tern yciu.')

Ustali si te zwyczaj, i kademu kocioowi przezna-

cza si patrona, któryby by ordownikiem jego i suy
mu zarazem za tytu zaoenia czyli nazwania; ta praktyka

siga pierwiastków Kocioa.
Rozumie si przez patrona osoba wita uwieczona

w niebie jako to: witego Anioa, witego lub witej,
którzyby mogli spenia wobec Boga urzd adwokata i

porednika. Z tego okrelenia wynika, e Bóg sam nie

moe by uwaanym za Patrona, poniewa nie moe by
porednikiem do siebie samego. Wreszcie, wszystkie bez

wyjtku kocioy, jakiegobd nazwania, s stawiane na

Jego uczczenie, wic te i Jemu powicone. Ale to nie

') *T}i jH)l)ona wiarji skonia wiohi, i na frontonie donui hil>

w naroniku poniioszczaH figury wiytego, którego opiece poruczali

swoje l)uclo\vle. To i pol)oni elirzecijanie w swoicli izbach, a

zwaszcza nad oeni zwykli miecie obrazy wiytyeli. których sobie

za patronów ol)ieraj}]. Sniutna-to rzecz widziee salony naszych

chrzecijan katolików, w których obrjizy witych sj^ zatopione wi-

zerunkami nic tylko czysto wiatowymi, ali^ czsto i gorszcymi.*

') *\Vielk krzywdy wyrzdzaj rodzice, którzy dzieciom prze-

znaczaj imiona wedug swej fantazji, all)o jak to u nas bywa z ka-

lendarza rzekomo sowiaskieiro. nie majcego adnej historycznej

podstawy, a uoone<ro z imion fantastycznych, które nasi kalenda-

rzo-pisarze umieszczaj, a nieroztropni rodzice chc niemi dzieci

swoje nazywa.*
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przeszkadza, eby jaka tajemnica wiary nie moga by
tytuem kocioa n.p. mamy kocioy pod wezwaniem Trójcy

witej, Ducia witego lub jakiej tajemnicy n.jg. Bo-

skiej Opatrznoci, Boego Ciaa, Przemienienia Paskie-
go i t.p. Co si tyczy Najwitszej Maryi Panny, Anioów
lub witych pojmujemy, e oni mog niewtpliwie by
Patronami.

Wyraenia przeto tytu kocioa nie oznacza jeszcze

w cisem znaczeniu i wycznie osoby, ale moe nim by
tajemnica, okoliczno, fakt, albo inna jaka rzecz odnosz-
ca si do osoby, a nie przedstawiajca bezporednio w na-

szej wyobrani jakiego porednika, jako to: Najwitsza
Trójca, Zwiastowanie lub Narodzenie Zbawiciela, Ducli

wity, wity Krzy, Cierniowa Korona, Zmartwychwsta-

nie, Wniebowstpienie, Niepokalane Poc^zcie, Narodze-

nie Najwitszej Maryi Panny, Jej Wniebowzicie it.p.

Czasem te z tajemnic moe si porednio czy wspom-
nienie osoby, jeli tytu odnosi si do Najwitszej Maryi
Panny lub witego, a wówczas tytu kocioa bdzie za-

razem suy kocioowi za Patrona.

D^y wyboru Patrona jakiej miejscowoci potrzebne s
wedug I)ekretóvV w. Kongregacji obrzdów trzy warun-

ki; 1) eby wity nalea nietyiko do liczby Bogosa-
wionych, ale witych czczonych w caym Kociele. 2)

eby pod tym wzgldem zasignite byo zdanie przez

tajne gosowanie ludu, królestwa, prowincji, miasta lub

parafj i. '^>) eby wybór by zbadanym i zatwierdzonym

przei wit Kongregacj Obrzdów. Dekret ten dato-

wany w r. 1(»3() odnosi si tylko do wyborów, po tej dacie

na.st[)i')iiyci. Co si za tyczy Patronów lub tytuów
samycli tylko kocioów, kaplic publicznycli lub prywa-

tnych, orar/.y st'iyci, to vvyhór tcii naley do I-Jiskupa

wrtpólnin z tymi, co daj konsekracji liiW powicenia.
Moe za by obranym tylko wity uroczycie kanoni-

zowany, albo za takifjgo iiznany od czasów niepaniilnycli,

umieszczony w Martyrologjuni. \\\\v\ tajt^ninicn u/iiana
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przez Koció powszechny.

( Cyrhnlarz ^s. Bouvi€r Bishipa Mans.^

8) Pocztek powicenia kocioa. Zdarzyo si raz^

e ydzi miasta Beyrutli Syrji zdeptali obraz Zbawiciela

ukrzyowanego; posunli oni bezbono a do przebicia

Mu boku, z którego wypyna jak na Kalwarji krew i

woda. Przeraeni tern ydzi, a tern bardziej zdumieni,,

gdy widzieli, e wszyscy ici chorzy, którym t krew pizy-

ono zdrowie odzyskiwali, przyjli wszyscy wiar chrze-

cijask, i zmienili swoj synagog na koció. Odtd-ta
poczyna si zwyczaj powicania kocioa, bo przedtem

tylko otarze powicano. Na pamitk tego cudu koció
ów otrzyma tytu mki Pana Jezusa, dnia 2<) listopada^

w którym koció w Beyrucie by dekykowany Zbawicie-

lowi. (^Durand Ratioiial.)

4) Dedykacja kocioa w. Pawa w Rzymie dnia
10 grudnia.

adna, nigdy konsekracja kocioa nie bya nad t
uroczystsz. Mino lat trzydzieci od czasu, kiedy stara

bazylika w. Pawa znikna wród pomieni, które, e si
tak wyrazimy, owietliy swoim blaskiem oe miertelne

Piusa XII Papiea. Nastpni po nim Papiee: Leon XII^

Pius VIII, Grzegorz XVI, dokadali wszelkich stara do

wznowienia tego budynku: ale dopiero szczliwszy od

swoich poprzedników Pius IX. móg konsekrowa t ba-

zylik. Ale w jakicheto okolicznociach dano mu spe-

ni ten wity obrzdek? Stao si to nazajutrz po uroczy-

stem ogoszeniu dogmatu Niepokalanego Poczcia Najw.
Królowej Anioów, wobec dwustu Biskupów zebranych

ze wszystkich zaktków ziemi, na t wielk konsekracyjn

uroczysto.

Czy moe by co tkliwszego, wzniolejszego samo w so-

bie, jak duchowne znaczenie tak relii^rjnej. i staroytnej;

ceremonji. z jak si odbywa ta wspaniaa uroczysto^

Czy moe by co wicej tajemniczego, a zarazem rzewniej;-
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ezego nad te wite namaszczenia, krzye owietlone po-

chodniami woskowemi, wiconemi, pokropienia wod
wicon murów witego budynku; nad to nocne czuwa-

nie przy relikwjach witych, piew Litanji, popió w for-

mie krzya posypany na kociele, na którym Biskup kreli

abecado greckie i aciskie; nad t procesj sug otarza,

nioscych w tryumfie relikwje witych ordowników no-

wej wityni, ten bursztyn gorejcy nad grobowcem ku
ich uczczeniu i tyle innych tajemniczych obrzdów? Lecz o

ile to zebranie staje si uroczystszem, kiedy celebrujcym

jest sam zastpca Pana Jezusa, kiedy towarzyszy dwuna-

stu ksit Kocioa, zebranych z rozlicznych narodowoci
wiata katolickiego, gdy go dwustu Biskupów otacza; kie-

dy niepoliczone duchowiestwo przybye ze wszystkich

czci wiata i wierni wszystkich jzyków wtóruj pie-

wom i modlitwom? Dodaj do tego okolicznoci, które tylko

wtrcamy: wspaniao pomników, obecno ciaa i oków
wielkiego Apostoa narodów. Trzebaby sysze gos naj-

wyszej gowy Kocioa prawicego homilj tak, jako j
opowiadali Papiee, Ojcowie pierwszych wieków Kocioa;
zakoatanie drkiem krzya apostolskiego do drzwi bazy-

liki i wezwanie do otworzenia, by wszed zastpca Króla

chway, a nastpnie pisanie alfabetów dwoistego Kocioa;
naleaoby sobie te wyobrazi t niczem niezrównan oka-

zao, te przybory tak rzadkie, tak urozmaicone; te piewy
tak harmonijne, obecno ciaa dyplomatycznego, wielkie-

go sztaV)U armji francuskiej; trzeba widzie tum nieprzej-

rzany oblegajcy bramy bazyliki, której sklepienie, zotem
byszczy. Trzeba wspomnie na szereg nastpstwa 259

Papiey, z których pierwszy nosi imi Piotra, a ostatni

Piusa IX. a niech kto powie czy kiedy jakiej dedykacji

towarzyszyo tyle blasku, tyle okazaoci i czy która od-

bya si w okolicznociach wicej sprzyjajcych, aby unie-

miertelni jej pamilk?
( Wyjtek z puma € UnmerH dnia !iiJ (/rudnia isr>4 r.)

5) Powody Dedykacji czyli konsekracji kocioa s
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l)iriorakie: 1) dla rurolnienia go calliowicie od iwzemocy

czarta. wii^ty Grzegorz opowiada w Dyalogu swojej

trzeciej ksigi, e gdy pewien koció nalecy dawniej do

Arjanów katolikom zosta oddany, w tej chwili, kiedy

Biskup zabiera! si do jego powicenia i gdy zoy w nim
relikwje witych Sebastyana i Agaty, lud zgromadzony
przy tej ceremonji, ujrza nagle zwierz nieczyste, biega-

jce tu i owdzie po kociele, które wypado póniej i zni-

ko zupenie wród wielkiego wszystkich zdumienia. Pan
chcia tym cudem okaza, e duch nieczysty opuci to

miejsce. Nasti^nej nocy syszano wielki szelest pod da-

chem rzeczonego kocioa. Drugiej nocy, oskot by jeszcze

stras/jiiejszy. Wreszcie trzeciej nocy, wstrzsa si caa
witynia; mniemano, e budynek si wali, ale wnet spo-

kójno nastaa, a dawny nie[)rzyjaciel zaprzesta niepo-

koi to wite miejsce. 2) Koció skutkiem dedykacji

i^taje si§ miejsce/n ucieczki <Ua frszf/stkich ciganych przez

8praiviedliivo ludzika. Joab wbieg do przybytku i trzy-

ma si rogu otarza. 8) Koció bywa dedykowanym, dla

odbutrania w nim inod(h/\ jak to wyraa modlitwa wród
ceremonji powicenia, przypominajca modlitw Salomo-

na, w czasie powicenia kocioa jerozolimskiego. 4) Aby
tam odbywaa si ofiara cKuhiIij i wreszcie .">) ahn tam nur

uhl ^'//^ udzielane . Salramenta.

{Durand: Rationale div. off.)

<>) Protestantyzm i cze relikwji. W roku 1820

wdowa po pastorze sprzedaa pewnemu ksiciu niemieckie-

mu kufel, którego Luter do piwa uywa za r)()0 talarów

doywotnej pensji. (Patrz Gaz. /nir. ecel, de Darmstadt

18;^> JVo. 4ó.)

Rdcobd, gos natury jest wyszym nad zarozumia-o wolno-myluych. Tu i)rotestaiici wystawiaj dla

uwielbienia, przez swoich wyznawców, kamizelk przeszy-

t od kuli, któr nosi Gustaw Adolf, król szwedzki za-

bity pod Lutzen: gdzieindziej pokazuj lask i flet Fry-

deryka H. kr(')la pruskiego: tam znowu unosz si nad ze-
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garkiem, albo nad stoem Lutra. Grazeta protestancka

w Niemczech w roku 1841 zawiera nastpujc korespon-

dencj: ,,Buk Lutra poczytywany za wity zosta zama-
ny przez wicrier dnia 17 lipca 1841. Pie i gazie oddane

zostay do kocioa w Steinbach, gdzie cakowicie, wi-
cie s zachowane (heilig aufbewahrt .) Przyjaciele i wielbi-

ciele tego witego drzewa mog otrzyma szcztki z niego

za wynagrodzeniem, zgaszajc si do podpisanego: J.C.

Ortmann. Albo to nie widziano wolterjanów naszego

wieku, odwiedzajcych w Fernej pokój, w którym mie-

szka ich patryarcha, a oddajcych hody lasce i peruce

apostoa bezbonoci teraniejszej? Nadto dosy jest wspo-

mnie Anglików, aby mie wyobraenie o manji tych, któ-

rzy porzuciwszy uczczenie pamitek chrzecijaskich szu-

kaj powetowania w zbiorach staroytnoci nic nieznacz-

cych i pamitek najczciej miesznych. Mówi, e mona
widzie w Anglji pióro, którem Napoleon podpisa abdy-

kacj, w kilkuset egzemplarzach.

7) Cze relikwji zgodna jest z Pismem witem.
Jako dowód szacunku przynalenego szcztkom witych,
którzy przez dugi czas byli przybytkiem Ducha witego
i zmartwychwstan w daiu ostatecznego sdu, przytocz
tu kilka przykadów wzitych ze Starego Testamentu.

Lud ydowski wychodzc z Egiptu, nie chcia tam pozosta-

wi koci Patryarcliy Józefa, lecz przeniós je z wielkiem

uczczeniem do ziemi obiecant^j ^Exod. XIII. lO.Jozue XXIV
'>i^, ) gdzie byy pochowane w 8ychem. Elizeusz wzi
paszcz, który na zrzuci l^^liasz, a gdy nim uderzy w wo-

dy i te si nie rozdzielay: ,, Gdzie jest teraz Bóg P^liasza"?

gdy za uderzy nim powtórnie, woda rozdzielia si na dwie
strony i Eliasz przeszed na drngi brzeg. {II Król JI 14.)

Bóg uwielbi relikwje Elizeusza, przywracajc przez nie

ycie ciau zmarego. Wreszcie w. Hieronim piszc do
w. Marceli zachcajc; j, aby si udaa do Betleem, po-

niewa tam speni si, nnmi ten w Ojciec Kocioa, to,

I'i^k. Kf)4'io;i Katolir kirj^o. 7.
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CO Izajasz przepowiedzia, e Grób Zbawiciela, który te
jest relikwj, bdzie unelbionym

.

DODATEK.

O czci witych relikwji w czasach wiary. Nie

mona bez wzruszenia czyta, z jak synowsk pobonoci
chrzecijanie w rednich wiekacli czcili drogie szcztki

witych Paskich. adna ofiara nie by]a zbyt wielk
której by si nie podjto, aby naby relikwje jakiego m-
czennika lub wyznawcy. Tym to sposobem Wenecjanie

porwali wAleksandrji ciao w. Marka. Obywatele Bari

tym sposobem doszli do posiadania szcztek w. Mikoaja;

obywatele Benewentu ciao w. Bartomieja, a Salerni-

tanie ciao w. Mateusza Kwangielisty. Miasto handlowe

Amalfi zdobyo podobnym sposobem, ciao w. Andrzeja.

Pominwszy te, bynajmniej nie chwalebne sposoby, ja-

kich uyto, trzeba by pozbawionym wiary, aby si nie

przej pobonoci tych ludów, które w licznych swoich

kupieckich ukadach, w nieustannych wojnach nie zapo

minay jednak o czci Boga w Jego witych. witynie,
jakie ku ich uczczeniu stawiano, s dotd wiadkami ich

uczu, tak rónych od dzisiejszej niewiary i które zawsty-

dziby mogy obojtnych, gdyby si ci rumieni umieli.

Jeszcze jeden przykad: Czytamy, e pi do szeciu tysi-

cy Wgrów, przechodzio pielgrzymk rokrocznie cae
Niemcy, aby si dosta dla uczczenia relikwji witych
Trzech Królów, a w Strasburgu relikwji Zbawiciela i Naj-

witszej Panny, jaki«* to miasto ma szczcie posiada.

Pielgrzymek tych zakaza Józef II i odtd si ju wicej

nie ponowiy. Co do Niemiec, przedstawienie witej su-

kni naszego Zbawiciela w Trewirze w r. 1844, dokd si
udao okoo dwóch milionów ptników, przybyych ze

wszystkici krajów, dao. haso do wznowienia dawnego
zwyczaju, który dotd nie usta.

*Nie moemy tu pomin faktu historycznego opisa-

nego w Brewiarzu lizymskim na oktaw w. Wojciecha.



195

Bolesaw Chrobry, król Polski za tani bardzo cen
wykupi od Prusaków ciao tego witego, które zoone
na szali bardzo mao zawayo. Barbarzycy bowiem, do-

magali si za jego relikwje takiej wagi srebra czyli zota,

ileby si ciau jego równao. A odzyskane tym sposobem

ciao w Trzemesznie, w klasztorze zoy, i tame bazylik

zbudowa. Wkrótce miejsce i grobowiec znakomitego M-
czennika, licznemi cudami zasyny. Tak saw pobu-

dzony Otto III. cesarz niemiecki, z okazaym pocztem, do

grobu witego Mczennika, (którego za yca kocha i

z nim obcowa), przyby, a to dla spenienia lubu podczas

cikiej choroby uczynionego. Po gocinnem przyjciu

rami witego Wojciecha od króla otrzyma, które w ko-

ciele witego Bartomieja na wyspie zoone, dotd
widzie mona.*



ROZIMOWA XV.

Dalszy cig powicenia kocioa.

Obja.4nienio cerenionji. — Powiecenie otarzy. — Woda witego
Grzegorza. — Rozmaite ceremonje i ich znaczenie. — Uroczysto<5

powicenia kocioa. — Dozwolona radoi"^ ludowa.— Exsekracja

i Rekoncyliacja kocioów zniewaonych.

Proboszcz, przywitawszy zgromadzenie, w te ode-

zwa si sowa:
Po wnijciu do kocioa, Biskup rozpoczyna iymn

Veni Creator, a upadszy na kolana w rodku kocioa
z twarz zwrócon ku wielkiemu otarzowi, prosi Ducha
witego o pomoc i owiecenie. Podczas piewania tego

hymnu jeden ze sug otarza rozsypuje popió dwiema
ciekami od jednego rogu kocioa do drugiego, w kszta-

cie ukonego krzya (X). Potem nastpuje Litanjado

Wszystkich witycb, w której dodaj te proby: pro-

simy Ci, aby to miejsce nawiedzi raczy; wysuciaj
nas Panie! Prosimy Ci, aby je opiece Anioów Two-
ici zaleci raczy; wysuciaj nas Panie! Prosimy, aby
pobogosawi i powici ten koció i ten otarz na

ctiwa Twoj, ])()d nazw witego N. raczy, wysu-
chaj nas Panie!— W czasie tycli sów. Biskup praw r-
k trzykrotnie koció i otarz znakiem krzya egna.
Teraz przytocz wam jedn z modlitw, któr nasti)nie

odmawia: Panie i Boe nasz, bd w Twoich witych
uwielbiony, racz si ukaza w tym kociele na chwa
Twoj zl^udowanym. Ty czj nisz wszystko w tych, któ-

rych sobie przysposobie za dzieci Twoje, spraw przeto

aby Ty satn uwielbiony by nazawsze w dziedzictwie
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T wojem. Przez Jezusa Chrystusa Pana naszego Amen.
Poczem piewaj hymn Zacharyasza, £enedictus przegra*

dzajc kad strof temi sowy: straszne jest to miejsce,

tu jest dom Boy i brama nieba. Podczas tego piewu
Biskup rysuje pastoraem na dwóch ciekach posypa-

nych popioem od jednego koca kocioa do drugiego

litery abecada greckiego i aciskiego.

Szymon. Teraz raczy nam ksidz Proboszcz zna-

czenie tych tajemniczych ceremonji objani.

Proboszcz, Pojmujecie, e w kadym witobliwym
czynie obecno Boga jest koniecznie potrzebn, tem bar-

dziej w powiceniu kocioa chrzeciaskiego i dla tego

nie potrzeba wam tumaczy, dla czego wzywa si pomocy
Ducha witego. Poprzednio ju powiedziaem, e ko-

ció ile razy co wanego przedsibierze, wzywa zawsze

Jego pomocy, jak niemniej porednictwa witych, przez

odpiewanie Litanji. Hymn Benedictus zawiera kilka

ustpów, stosujcych si do uroczystoci powicenia
kocioa, jak naprzykad : ,, Bogosawiony Pan Bóg
Izraelski i nawiedzi i uczyni odkupienie ludu swego
i podniós róg zbawienia w domu Dawida suebnika swe-

go. .. . I sprawi, ibymy wybawieni z rk nieprzyja-

ció naszych bez bojani mu suyli w witobliwoci
i sprawiedliwoci przed Nim. Iby da nauk zbawienia

ludowi Jego na odpuszczenie grzechów ich.... Aby za-

wieci tym, którzy w ciemnoci i w cieniu mierci siedz

ku wyprostowaniu nóg naszych na drog [)okoju." Co
si wreszcie tyczy dwojakiego abecada, które Biskup

kreli na popiele, jest to ceremonja bardzo znaczca, po-

wód do przedziwnych rozmyla. Niegdy, w niektórych

krajach dodawano do tych dwóch abecade trzecie hebraj-

skie, dla oznaczenia naj)rzód, e wszyntkie narody, z któ-

rych gównieJHzynii byy za czasów Clirystiisa: ydzi,

Rzymianie i Grecy powoane zostay przez Ewangieli do

znajomoci prawdziwego Boga.

J*owtóni: wiecie, e Apostoowie, owi pierwsi Bisku-
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pi chrzecijascy, wznieli w dniu Zielonych witek bu-

dow duchow prawdziwego Kocioa Jezusa Chrystusa,

zoon z rónych narodów, rozmaitych jzyków, i e ten

Koció by powicony uroczycie ask Ducha witego.
Napisali oni prawie tyloma narzeczami, jakiemi mówili

przy pomocy Ducha witego, najglówniejsze prawdy,

które s, e tak powiem, abecadem chrzecijanizmu

w sercach swoich suchaczy, wtedy, kiedy Pan imiona

wierzcych w 8yna Jego zapisywa w ksidze ywota.
Wreszcie, rozmaite charaktery, jakie Biskup kreli na
pododze kocioa, przypominaj nam nawrócenie si
i przyjcie chrzecijanizmu przez rozmaite ludy.

Po trzecie, ten obrzdek daje do zrozumienia, e
nowy koció ma by powicony na wityni publiczn

i ogóln, w której cay wiat bdzie mia wolny przystp

do tronu ask Boych, bez rónicy na stan i pochodzenie,

na wiek i ple, na bogactwa i ubóstwo; poniewa w ko-
ciele wszyscy s sobie równi, gdy wszyscy s brami
w Jezusie Chrystusie, jak mówi wity Pawe do Rzy-

mian: (X, 12) Nie masz rónoci yda i Greczyna, bo

tene jest Pan wszystkich. . . . albowiem wszelki, któryby

wzywa Imienia Iwaskiego zbawion bdzie.'' A zatem,

litery jakie Biskup kreli na popiele oznaczaj ludzi

wszystkich nandowoci, jzyków i stanów, którzy si
zgromadzaj do domu Hoego, padaj do stóp tronu i ko-

rz si przed majestatem Najwyszego, a jednoczenie

wiar i sercem zt^ wszystkiemi obecnemi w wityni
uwielbiaj Go i b^igaj w ogólnych sprawach Kocioa.

Szymon. Zaiste, tak nauk [)owinien kady chrze-

cianin w sercu zachowa, i wsj)omnie na ni, ile razy

idzie do kocioa.

Proboszcz. Litery te wprawdzie i)OJedynczo uwa-

ane nic nie znacz; lecz jako z dwudziestu czterech liter

abecada niozna wyrazi i wypisa wszystkie swoje myli,

tak te kady chrzecijanin pojedynczo i w odosobnieniu

uwaany, jest sabym w j)oboznoci, ale staje si silnym
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jednoczc swe modlitwy z modami swych braci; wtedy

bowiem pobono wszystkich staje si jego pobonoci,
a Bóg wysuchujc jednych i jego równie wysucha. —
PowróDiy teraz do naszego przedmiotu.

Biskup przystpuje potem do powicenia wielkiego

otarza i innych, jeli tego zachodzi potrzeba. Powica
w tym celu wod nazwan wod witego Grzegorza, zmie-

szan z sol, popioem i winem. ^)

Szymon. Dla czego ta dziwna mieszanina i zkd
pochodzi nazwisko tej wody?

Proboszcz. Papie Grzegorz wity, w wieku VI za-

leci ten obrzd, który od jego imienia tak si nazywa.

Woda i wino s wyobraeniem dwóch natur, to jest bo-

skiej i ludzkiej w Jezusie Chrystusie; popió jest obrazem

miertelnoci; a sól zachowujca ciao od zepsucia, jest

znakiem niemiertelnoci. Popió i sól, przedstawiaj czo

wieka zoonego z ciaa miertelnego i duszy niemiertel-

nej; woda za i wino oznaczaj Boga Czowieka, z którym

jestemy zczeni, przez wiar, nadziej i aski sakramen-

talne, jakie nam udzielane bd w nowej wityni. Lecz

nadewszystko, przez wit ofiar otarza, która bdzie od-

prawiana w nowym kociele, przez Jezusa Chrystusa

i z nim, powinnimy si sta sercem i dusz, jednem cia-

em i jednym duchem, jednym kapanem i jedn ofiar

midzy sob i z Jezusem Chrystusem, tak prawie jak woda,

wino, sól i popió stanowi jedn mieszanin. Dla tego to

mury kocielne, wyobraajc lud chrzecijaski i otarz

') Najdawniejszy otarz jest to ten, klóro^o uywa wiyty

Piotr Aposto: znajduje on sio rzeczywiAcie w ko.4ciele witego
Jana Lateranerlskie^o w Rzymie. Niegdy znajdowa si(^' w najda-

wnieiszyni kof^eieje !^wi^'tej PucNMif JHiiny (dom Korneliusza Centuri-

ona, który si(.' nazywa Cornelius l^iidens) skjjd Sylwester Papie

przeniós ^o do wspoinriianej ha/yliki. Otar-/ ten jest drew nijiuy;

sam tylko Papie i Kiurlynaowic mioj^m odprawiar na nim f^wiytj^

^)fiai'<^'. — Koku .M 7 nuka/jino jcdyni' knuiKMinc ohir/.c pof^wiycar.
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przedstawiajcy Jezusa Chrystusa bywaj ni pokrapiane.

Szymon. Czy na tern jedynie zaley i czy si na tern

koczy powicenie otarza?

Proboszcz. Zaraz to zrozumiesz Szymonie. Po po-

wiceniu wody, Biskup znów udaje si do drzwi kociel-

nych, i kocem pastorau kreli na nich w górze i na dole

znak krzya, odmawiajc t pikn modlitw: ,, Niechaj

ten krzy bdzie niezwycionym i niech pozostanie wyry-

ty na progu: niechaj jego sudzy bd ozdobieni na[)isem

Twojej laski, aby na wszystkich ten dom odwiedzajcych,

zstpi pokój, obfito, umiarkowanie, skromno, bogo-

sawiestwo i miosierdzie nieba! Niechaj znikn wszy-

stkie niepokoje i nieszczcia. Niechaj niedostatek, zara-

za, choroby, gód i napady nieprzyjaciela oddal si z te-

go miejsca, przez Twój cigy pobyt i aby Mska Twojej

obecnoci napenia wszystkie miejsca tego domu. Oby
peno ask Twoich zstpia do niego za kadym razem

ilekro Twoje Imi bdzie tu wzywane: niechaj miejsca tu

nie maj pokusy nieprzyjaciela, a niech anio pokoju,

czystoci, mioci i prawdy zamieszka midzy nami, który-

by nas broni od wszelkiego zego. Przez Jezusa C/hry-

stusa Pana naszego."

Szymon. Szczliwa ta parafja, której Bóg udziela

te wszystkie dobrodziejst vva!

Proboszcz. Daleko szczliwsza ta, która jest godn
wobec Boga otrzyma te aski, i która [)Ozyskawszy je

umie przechowa i potomnoci przekaza!

Biskup przysti)uje teraz do powicenia, czyli kon-

sekracji otarza. Macza wielki palec w wodzie, dopiero co

powiconej, i zna -zy [)i krzyów na stole otarza, jeden

w rodku, a inne po rogach; zaraz potem obchodzi go wo

koo siedm razy i modlc si, pokrapia t wod; nast-

pnie idzie do wszystkich czci kocioa, pokrapia trzy

razy wewntrzne mury kocielne a wracajc do otarza

pokrapia i)odo<^^ w ksztacie i<rzya w czterech kierunkach.

Nastpnie wlewa wod wicon do zaprawy wody z pia-
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skiem, której póniej uywa bdzie, reszt za tej wody
wylewa na ziemi u stóp otarza. Potem cae zgromadzenie

duchowiestwa wychodzi procesjonalnie do namiotu,

w którym znajduj si wite relikwje, zabieraj je, ob-

chodz wokoo koció i wnosz je do niego. Namaszcza

si witem Chryzmem pokrywka i wydrenie w otarzu,

w którym umieszczono relikwje, zamykajc je pokryw
i zapraw, o której dopiero co wspomniaem. Nastpuj
potem rozmaite namaszczenia otarza w rodku i po bokach

witym olejem i chryzmem. W kocu Biskup okadza

kilkakrotnie otarz powicony.
Szymon. Co znacz te nakadzania?

Proboszcz. Oznaczaj ofiar i modlitwy, jakie si
powinny wznosi do Boga. Kapan, który w cigu aktu

powicenia stoi przy otarzu trzymajc kadzielnic, wyda
jc naokoo wo przyjemn, przedstawia onego Anioa,

w Objawieniu witego Jana (VIII, 3, 4) ,, Który sta

przy otarzu i dano mu wiele kadzenia, aby odda z mo-

dlitw wszech witych na otarz zoty, który jest przed

Stolic Bo." Takie same jest urzdowanie kapana
przy otarzu: zbiera modlitwy ludu zgromadzonego i ofia-

rowa je Bogu jako drogocenne kadzido. ,,A wstpi
dym kadzenia z modlitw witych, z rki Anioa przed Bo-

ga", powiedziano w przywiedzionym ustpie. Ta wic ce-

remonja stanowi napomnienie dla wszystkich chrzecijan,

aby ich mody wznosiy si z otarza i ostrzeenie samego

siebie w sowach: ,,Jaka to straszna rzecz, wobec Boga
czystego i witego odmawia w kociele pacierze z sercem

grzeciem skalaneni, podobneni do grobowej zgnilizny, wy-

dzielajcej wyziewy mierci"! biada mi, jeli si speni na

mnie przeklestwo Psalmisty: (108) ,, Modlitwa nawet

jego za grzech mu bdzi<^ poczytan."

Szymon, ('o oznaczaj tc^ namaszczeiiia otarza^

Proboszcz. Namaszczenia wit(^go kamienia czyli

otarza odnosz si do Jezusa (yirystusa, kt('>ry by praw-

dziwym pomazacem Boga, naj wyszy jn Kiipancni No-
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wego Przymierza, Królem nad królmi i Mistrzem Proro-

ków. Poniewa wedug dawnego zwyczaju sami tylko

królowie, kapani i prorocy byli namaszczani, a nawet

Imi Chrystus oznacza Pomazaca. Lecz Chrystus jest

otarzem prawdziwym, opok prawdziw, kamieniem rze-

czywicie fundamentalnym i wgielnym, na którym Ko-
ció si wznosi, i^JhJfez. II. iM)) a którego otarze w ko-

cioach naszych s tylko figurami. Patrjarcha Jakób
wyla take oliw na kamie pooony ku czci Najwysze-

go, jako na pomnik swojej podróy do Mezopotamji. {Gen.

XXVIII, IS) a kamie ten by zarazem figur przedsta-

wiajc Jezusa Chrystusa, który si mia narodzi z po-

kolenia tego Patryarchy. Namaszczenie otarza oliw
przypomina bogosawiestwo zstpujce z otarza na ca
parafj. Pi krzyów, którymi Biskup oznacza kamie
otarzowy, niewtpliwie oznaczaj pi ran Zbawiciela.

Pomieszczaj relikwje w otarzu dla oznaczenia, e wici
poczeni s z Chrystusem, i e to wszystko, czego dost-

pujemy przez ich porednictwo, pochodzi od Jezusa Chry-

stusa i z Jego nieskoczonych zasug. Lecz oprócz otarza

namaszczaj jeszcze mury kocielne witem Chryzmem.
Widzielicie zapewne kizye. które i na murach waszego

kocioa spostrzega si daj, do których przytwierdzone

s wieczniki, za})alane w czasie wielkich uroczystoci^

Wielu suchajcych odpowiedziao: tak jest, a inni

owiadczyli, e te krzye malowane na murach uwaali za

podrzdne ozdoby kocioa.

Proboszcz. Niemasz ])ikniejszej i szacowniejszej

ozdoby w kociele chrzecijaskim nad krzy, i dla tego

widzimy tak czsto wznoszone te goda Zbawienia. Ubiory

kai)lanów, jakie ci w czasie suby Hoej przyodziewaj,

równie nimi s ozdobione, a bardzo wielu chrzecijan nosi

na sobie krzyyki jako znaki zbawienia i zaszczytów. Ten
co si odznaczy mztwem lub gorliwoci dla dobra

ojczyzny, otrzymuje krzy honorowy, jako nagrod swo-

jej zasugi: równie niewiasty i dziewice chrzecijaskie
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w miejsce inn}'ch ozdób nosz na piersiach krzyyki.

I bardzo susznie, poniewa serce kadego chrzecijanina

powinno by kocioem i mieszkaniem Boga yjcego;
przyzwoit zatem jest rzecz, abymy nosili zewntrzne

jego oznaki, to jest", godo Odkupienia.

Szymon. Ubolewam nad tern, e wielu nosi na

sobie krzye z samej tylko prónoci, nie zwracajc nigdy

w yciu uwagi na ich znaczenie.

Proboszcz. Nieszczciem, masz suszno, Szymonie;

pomimo tego, nie mniejsz to jest prawd, e te zwyczaje

powszechne, powinny nas budowa i sta si dla nas uy-
tecznemi, gdybymy tylko chcieli z nich korzysta. Lecz

co si tyczy krzyów na murach kocielnych, nie s one

tylko przyozdobieniem domu Boego, lecz oznaczaj nadto

miejsca namaszczone witem Chryzmem podczas powi-
cenia. Licz ich dwanacie wymalowanych na murach
kocielnych jeszcze przed powiceniem przed którymi pa-

l si wiece w czasie tego obrzdu.

Szymon. Do czego suy ten obrzd?

Proboszcz. To namaszczenie odbywa si dla tych

samych przyczyn jak i otarzy, to jest dla oznaczenia bo
gosawiestwa

,
jakie parafja ma otrzyma z kocioa. Co

do krzyów, Koció przyj od dawna zwyczaj uywania
ich we wszystkich benedykcjach, poniewa one s godem
naszej naprawy i ródem wszystkich bogosawiestw,
jakie na nas przez nasze z])awienie spyny. Ponie-

wa namaszczanie murów obbywa si w formie krzya,

przeto jei^o wyobraenie, malowane na tych miejscach,

przypomina nairi powicenie i przeznaczenie kocioa.
Przy wszystkich )enedykcjacli i konsekracjacli, Koció
zwyk uywa wiec gorejcych, juz to dla [)()dniesieiiin

uroczystoci, jn dla j)rzypomiiienia Duclia witego,
owiecajcego serca, poniewa wszystkie bogosawiestwa
Kocioa 0(J)ywaj si za spraw i ask Duclia witego.
Wogóle to wszystko, co powiedziaein o i)okropi(Miiu, odno-

si si zarównr) do Tiainaszcrzania i okadzania, któn? oznn-
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czaj, e odtd koció bdzie wyjtym od uycia go na

potrzel)y pospolite i wiatowe. Dla oznaczenia tej samej

uwagi, namaszczane te bywa i dzieci przy Chrzcie wi-
tym, czyni si nad niem liczne znaki krzya witego,
powtarzaj si egzorcyzmy, bo i czeme si staje dusza

dziecka ochrzczonego? azali ona przez chrzest nie staje si
wycznie Kocioem Ducha witego? Znów dwanacie
krzyów i tyle wiec, oznaczaj dwunastu Apostoów, któ-

rzy roznieli wiato wiaiy i zwycizki sztandar krzya po

wszystkich okolicach wiata i zbudowali niejako Koció
wojujcy, przez poczenie w Jezusie Chrystusie rozma-

itych narodów, które tworz, e tak powiem kamienie

Kocioa duchowego. To tómaczenie opiera si na ust-

pie ksigi Objawieii(XXI, 14) gdzie powiedziano: ,,Mury

miasta (Jeruzalem, przez które rozumiemy Koció; miay
dwanacie fniidameiitów, a na nich dwanacie imion Apo-

stoów barankowych."

Szymon. Czy na tem koczy si powicenie?

Proboszcz. Jeszcze nie, Szymonie! Biskup przy-

st])iije do otarza, robi sani pi krzyów z kadzida po-

wiconego, z których kady skada si z piciu ziarnek;

umieszcza nad kadym stoczek woskowy, równie w kszta-

cie krzya zrobiony, przeznaczone do palenia si po czte-

recli rogacli otarza i na rodku. Te si zapalaj i pozo-

stawiaj do zupenego zgaszenia. Te stoczki oznaczaj

ofiary, jakie wierni skadaj w darze Bogu na otarzu no-

wo powiconym, dary. które jedynie mog sta si miymi
Bogu przez krew, przez pi ran i krzy Jego boskiego

Syna. Te stoczki oznaczaj nadto serca nasze napenione

uczuciami czci, owietlone wiatem wiary i gorejce mio-

ci Boga, albowiem takich Bóg po nas ofiar wymaga.

Po ukoczeniu tej ceremonji Biskuj) kreli jeszcze witem
Chryzmem krzy na rodku przedniej ciany otarza i na

cztereci kocach spojenia wierzchniego kamienia z reszt

otarza. W kocu, powica nakrycia i obrusy, które

rozcigaj na otarzu, potem odprawia si Msza wita
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jak naj uroczyciej. Odtd koció ju jest konsekrowa-

nym i staje si siedzib Boga samego; Zbawiciel zstpuje

do tego domu, sobie powiconego i zamieszkuje w nim

tak, jak niegdy mieszka midzy ludmi. Jest On wpo-

ród swoich dziatek, ukryty pod postaciami chleba w Naj-

witszej Eucharystyi, unia si i staje si naszym wspó

-

mieszkacem, oczekujc w witym przybytku biednych

pokutujcych grzeszników, dla odpuszczenia im grzechów,

dla wzmocnienia sabych i upadajcych, dla pocieszenia

zasmuconych i dla przyniesienia ulgi cierpicym.

Szymon. O! gdybymy tylko przez nasze postpo
wanie okazali si godnymi takiego wspó— obywatela.

Proboszcz. Szczliwy jestem, e syszaem z ust

twoich tak chrzecijaskie yczenie; spodziewam si, e je

wszyscy podzielaj i zcz si z nim wewntrznie. Ale

dowiedzcie si czem nas rzeczywicie Koció natchn
zamierza. Pragnie on tego, abymy sobie poczytywali za

wielkie szczcie, e posiadamy Boga tak blisko, i abymy
si usilnie starali pokaza si godnymi tej Jego obecnoci

.

1 dla tego nie poprzestaje na jednorazowej ceremonji

i uroczystoci powicenia kocioa, ale j przypomina co-

rocznie, przez ustanowienie szczegóowego, dorocznego,

w tym kociele i w takiej parafji, wita. Jest ono nala-

dowaniem uroczystoci Starego Przymierza, w której od-

nawiano corocznie pamitk powicenia kocioa jerozo-

limskiego. Pan Jezus sam uczci t uroczysto swoj
obecnoci w kociele; chrzecijanie wic, nalecy do tego

kocioa, nie powinni zaniedbywa tej dorocznej pamitki.

Tomasz. Wszystko to jest bardzo pikne, ale wy-

padaoby, aby huczne za)awy jakie si z tego powodu
odbywaj, nie psuy tak bardzo budujc^ej uroczystoci.^)

*)Nief((ly}5, rocznica poj^wiyceniji koAcroa i uroczysto patrona

parafji byy obchodzone z wiclk:^ okazaoci}^. Wierni nawet z s-

siednich parafji licznie hic z^roniadzab, odbywaH piel<4^rzymk^»

z róaceni w reku, poprzedzani krzyem i piewali pie, dla
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Proboszcz. Co do mnie, nie uwaam nic nagannego

w tych zabawach, dopókd nie wyjd z granic przyzwo-

itoci i chrzecijaskiej wstrzemit^liwoci. To przypuci-

wszy, nie zasuguj one na odrzucenie, równie jak owe

biesiady pierwszych chrzecijan odbywane, nawet w ko-

cioach, za czasów apostolskich, a które nazywano Agape^

czyli uczty mioci. Koció katolicki jest dalekim od za-

])raniania zabaw uczciwych i chtnie zezwala na wszystko

wyjwszy grzechu. Wyobraenie, jakie mamy o Bogu. nie

jest tak ponure, nie przedstawia nam Go jako despot,

przed którym powinnimy tak jak przed panami ziemskimi

unika wszelkiej wesooci, w którycli obecnoci rki. na

wet do ust, etykieta z])liy nie dozwala; ale owszem

Koció przedstawia nam Boga, jako askawego Ojca,

o])sypujcego nas wszystkiemi dobrami tak ducliownemi

jako i ziemskiemi; i to wanie prowadzi nas do spoywa-

nia ty cli dól)r z radoci i z weselem serca.

Tomasz. Zadziwia mi taka mowa ksidza probo-

szcza.

Proboszcz. Nie mówibym tak, mój Tomaszu, gdy-

bym si obawia, e wemiesz moje sowa za powód uspra-

wiedliwiajcy niewstrzemiliwo lub rozpust. Dziki

Bogu. e si nie naraam na takie niebezpieczestwo zna-

jc twoje dobre zamiary; lecz uwaam za izecz potrzebn

da ci ])ozna niektóre wyjanienia wzgldem pogldu Ko-

cioa na niewinne zabawy. Znane s dobrze uprzedzenia

uczczenia zoonych tam relikwji lub obrazu wi^»tefro Patrona,

który w dniu dorocznej je^o })uniitki opuci ziemi i przeniós

siy do nieba. Z powcuhi wielkiec^o napywu hidu, kupcy udawali

si tam licznie i tworzyli jarmarki (które dzi jeszcze w niektórych

miastach niemieckich mszalnemi a u nas kiermaszami zowie).

I*rzvjaciele i znajomi zbierali si na skromne poczstunki i ztj^d po-

chodzi to ich nazwanie, które niestety za naszych czasów zaj^ubiy

to relij^ijne znaczenie i przeradzaj}^ si czasem na pijatyki i tym

podobne naduycia.
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i przesdy, jakie rozgaszaj w tym przedmiocie nieprzyja-

ciele religji. Oni-to lubi bardzo zarzuca, e religja zem
okiem spoglda na wszelkiego rodzaju uciechy, i e jest

zacitym wrogiem wszelkich wiatowych zabaw; i oni-to

gównie gniewliwie obraaj si za kadyn;! razem, gdy

uroczystoci religijne daj powód do objawu jakiejkolwiek

radoci. Dzi czyni tysiczne zarzuty Kocioowi, toleru-

jcemu przyjmowanie posików w czasie pielgrzymek lub

przyganiaj, e Koció zabrania zabaw ludowych, jakie

si odbywaj przy pewnych uroczystociach religijnych;

a jutro, ci sami ludzie oskara bd Koció o zbyteczn

surowo w przepisach postnych i innych sprawach umar-

twienia. Postpuj oni tak, jak ich pierwo-wzory— Fary-

zeusze, o których Zbawiciel powiedzia {Maih. XI, 18,

19): ,,Jan przyszed nie jedzc i nie pijc i powiadaj:

czarta ma; przyszed Syn czowieczy jedzc i pijc, mówi:
Oto czowiek oberca i wino-arok, przyjaciel celników

i grzeszników!" Ale ich gównym zamiarem jest tylko

czerni Koció katolicki ju w tym, ju w innym wzgl-
dzie; a ci, którzy chc uchodzi za najwikszych przyja-

ció ludzkoci, najdokadniej objawiaj, jak mao s wo-

lno mylnymi, gdy powstaj na Koció, e nie zabrania

zabaw niewinnych, ale nawet na nie chtnie pozwala.

Wedug nich, cay wiat powinien si na dwie klasy, albo

na dwie kasty podzieli, to jest na bogatycli i ubogich;

i wtedy kiedy jedni zawsze ochoczo si bawi, udajc si
codziennie do ani, na bale, na teatra, ku swojej rosko

szy; ubodzy przeciwnie nigdy nie powinni sobie pozwoli

niewinnej zabawy, ani w czasie pielgrzymek, ani nawet

w czasie uroczystoci religijnycli lub familijnych.

Tomasz. Ale moja myl nie jest tak z; wedug
mnie, u)0(lzy równie jak i )oga(i iTiog sobie pozwoli za-

baw; ja tylko mówi, e zabawy nie powinny si odbywa
z r)kazji uroczystoci religijnycli, j)rzez któr(^ t(^ uroczy-

stoci ninicj lub wicej si zniewaaj.
F^roboszcz. Uroczystoci religijne znit^waaj si



208

tylko przez zabawy nieuczciwe, a które w kadym czasie s
zabronione; kiedy niewinne rozrywki s nawet uwicone
przez poczenie ich z jak religijn uroczystoci. Kiedy

za uywa si ich z umiarkowaniem, wtedy szacunek dla

su])y Boej nic nie ucierpi, r')wnie jak uszanowanie

i ufno ku Bogu nic nie trac, gdy si zbliamy do Pana

z radoci i wdzicznoci. Lecz te rozrywki wtedy nabie-

raj takiego znaczenia, gdy nie zapominamy obecnoci

Boga. gdy przez prawdziwe wiczenia pobonoci uzbroili

my si poprzednio przeciwko wszelkim zbytkom, do ja-

kicliby nas zabawy doprowadzi mogy. Albo te pomyle
sobie na przykad, e prosty spacer odbdzie si z wiksz
jeszcze pobonoci i skupieniem ducha jak podró, która

jest zarazem pielgrzymk? Teatr stae si moe teraz nie-

winniejszym, nieli by w epoce w której przedstawiano

tylko widowiska zaczerpnite z Pisma witego, dla ucz-

czenia uroczystoci Kocioa? Nie zapominajcie, kochani

bracia, e Koció na wszystko, co nie jest zem zezwala

i stara si o uwitobliwienie wszystkich czynnoci, prze-

strzegajc, aby si szkodliwemi nie stay. Trzeba si mie
na bacznoci, aby znoszc zwyczaje do uroczystoci religij-

nych przywizane, nie zaprowadza w ich miejsce innycii,

któreby spowodoway daleko wiksze naduycia.^) Mówic

') \y wiekach wiary, najwspanialsze nrocZ3'stoci religijne

l)yy przedstawiane na scenie. Kado.^r Boego Narodzenia, aoha
mki najf^wiytszej, chwalebne Zmartwychwstanie Boga Czowieka,

ni(k)c i boleci Matki Najwitszej byy opiewane i przedstawiane

wobec tysijjca widzów przekonanych, gorliwych, pobonie skru-

szonych z samego przedmiotu, a nie z awantur zmysowych, jak

to bywa w nasz^-ch teatrach. Tak przedstawiana religja na scenie

wzruszaa dusze powagg^ czynów boskich: a wtedy te teatra wspo-

magay w pewien sposób cze.t^ I^oga, byy szkoj^ obyczajów i pra-

wdy I Te zabawy ludowe odbywajj^ si jeszcze w niektórych okoli-

cach Woch, Hiszpan ji i Niemiec. l^e])rezentacje tego rodzaju

odbyway sic z korzyci:^ w wiciu zakadach naukowych. Ale

czegó to ludzie nie naduywaj?
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o czci relikwji powiedziaem ju, e przestawszy uwielbia

szcztki witych, zastpiono je czci przedmiotów, które

nie maj adnego zwizku ze witociami. Dowodzenie

przybywa mi tu w pomoc. Niegdy nie obchodzono innych

uroczystoci, tylko religijne, a po ich zniesieniu ludzie bez

religji utworzyli sobie uroczystoci wiatowe, jubileusze

rónorodne. Powicenie kocioa utracio sw dawn
wietno, a dzi wynajduj si najbahsze okazje nj), zao-

enie zbiorowej sali do palenia tytoniu, wicone uroczy-

cie nie przez modlitw, ale przez swawolne zabawy. La-

dzie wiatowi nie tocz si ju teraz na rocznice wypad-
ków religijnych, ale natomiast nieustannie obchodz jubi-

leusze i pójubileusze po rónych wymylonych wiato-

wych wypadkach, a to bankietami, pijatykami, fakielcu-

gami i t. p. Potrzeba znie, mówi, procesje, a nie oba-

wiaj si podnosi obchodów zgoa wiatowych, odbywa-
nych solennie w licznych orszakach we dnie i w nocy, tak

wanie jak gdyby takie pochody nie byy procesjami!

Tomasz. To prawda oczywista.

Proboszcz. Mógbym si duej jeszcze rozszerzy

w tej mierze przytaczajc inne uwagi. Niegdy byo zwy-

czajem przedstawia w procesjach obrazy Historji wi-
tej; sam uwaam, e susznie zniesiono je za dni naszych,

poniewa nie posiadamy dzisiaj owej pobonoci tak wi-
tej i szczerej, jak budowali si naddziadowie nasi. Ale

có z tego, skoro zastpiono te widowiska tysicznemi nie-

dorzecznociami karnawaowemi; nietylko, e te ju nie s
przedmiotami budujcemi, ale s przedstawieniami najcz-

ciej niemoralnemi, wyuzdanemi, poczonemi z rozpust

pen paskich podoci, a przedstawiaj si publicznie

i czsto z urganiem religji. Obrazy witych w salach

i krzye [)rzy dro^^acli wyszy z mody, a ich miejsce zajy
obrazy i posgi ludzi niby wielkich. Nie odmawiam ja tu

prawdziwej zasugi i oznaki lionoru i suszu^j nagrody

ludzir)m rzeczywicie znakomitym, poniewa sam Koció
zaleca uwielbia tyci, któr/>y si siali <lr)^>roczycaini wia-
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ta przez swoje wynalazki i zastosowania ich na korzy
ludzkoci: ale co jest nagannem to to, e jedno kae nam
zapomina o drngiem, i e puszczamy w zapomnienie naj-

wikszego dobroczyc jakim by Pan Jezus i Jego posa n-

nicy, którzy nas wydobyli z ciemnoty p(>ganizmu i zaoyli

fundamenta rzeczywistej cywilizacji.

Wracajc za do naszego przedmiotu winienem powie

dzie, e zabawy spowodowane powiceniem kocioów
maj**!; pocztek prawdo[)odobnie cakiem naturalny. Bo
przypomnijmy sobie, e z okazyi powicenia nowego ko

cioa, by zawsze wielki naj)yw wiernych a czstokro
kilku Biskupów si zgromadzao. Po ukoczonym olirz-

dzie naturaln jest rzecz, e czstowali si wzajemnie po-

sikiem a tym sposobem wito religijne dao pocztek

biesiadom familijnym i przyjacielskim, które nastpnie

j)owtarzay si w kad rocznic powicenia. Moe nawet

sama Kwangielja w tym dniu piewana, daa [)Owód do

zaprowadzenia tych radosnych biesiad; czytamy bowiem

w niej, e ucieszony Zacheusz przygotowa wielk uczt,

gdy Pan Jezus wszed do jego domu. (yokolwiekbd, ni-

gdy jednak nie zabraniano chrzecijanom wesoych rozry-

wek, gdy te odl)yway si w Panu, a z tego powodu za-

liawy niewinne s nawet pochwalane, jak to byo na go-

dach w Kanie i u Zacheusza, na których sam Zbawiciel

raczy si znajdowa, a wedug zapewnienia Apostoa mo-

na pi i je na chwa Boga (I Kor. IX, 81). ,,Chocia

jecie, cho pijecie, clio co innego czynicie, wszystko

na chwa Boga czycie."

Szymon. To wic uroczysto [)Owicenia kocioa
jest przypomnieniem tego dnia. w którym koció by po-

wi(!ouy Bogu przez Biskuj)a i suy na Jego cze pu-

)liczn ])o raz pierwszy^

Proboszcz. Tak jest, rzeczywicie. Ta pamitka ma
na celu obudzi w nas wdziczno corocznie ku Bogu za

to, e posiadamy w poród nas Jego Koció, jak nie

nuiiej, oywi w nas uszanowanie, jakie mie powinnimy
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dla domu Najwyszego Pana. Z tego powodu odczytu-

jemy we Mszy witej ustp wyjty z ksigi Objawienia,

który by czytany w dniu pierwszej konsekracji: ,,Widzia-

em wite miasto Jeruzalem nowe (to jest Koció chrze-

cijaski) zstpujce z nieba od Boga, zgotowane jako

oblubienic ubran mowi swemu i syszaem gos wielki

ze stolicy mówicy: oto przybytek Boy z ludmi i bdzie
mieszka z nimi i bd Jego ludem, a Bóg j)oród nich b-
dzie ich Bogiem" {Ajj^oc. XXI, 2, 5)/ a w Ewangielji

czytamy te sowa: ,, Potrzeba mi dzi zamieszka w domu
Twoim". {Luk. XIX, 5). Jake wic bogosawi po-

winnimy Boga, e w poród siebie koció posiadamy,

laaczej nie mielibymy, ani wityni, ani naboestwa!
Potrzebaby dalek odbywa podró do suchania ofiary

i nauk religijnych, albo dla otrzymania witych Sakra-

mentów, lluto katolików musi si zbiera na jakiej sa-

li lub w stodole, tak jak pierwotni chrzecijanie! Inni

ani takiego miejsca i^witego nie maj i dla wysucha-
nia Mszy witej, dla suchania nauki religijnej i dla

uczestniczenia w witych Sakramentach, odbywa musz
kilku lub kilkunasto-milowe pielgrzymki. Znajduj si
tacy, którzy nie mog pozyska tego szczcia nawet za

cen kosztownych trudów; kilka razy zaledwie na rok,

a nawet po kilku latach nie widz kapana katolickiego,

przy)ywajcego z dalekich okolic, który odwiedziwszy ich

i zabawiwszy czas krótki, na dugo ich opuszcza. Jakito
zatem wstyd dla tych chrzecijan, którzy znajdujc si,

e tak powiem u drzwi kocioa, nie uczszczaj do niego

albo przez swoje w nim znajdowanie si udowadniaj, e
nie umiej oceni tego dobnjdziejntwa Dla naszej mio
ci Syn Boy zHt[)ijje z nieba na ziemi, a tylu ludzi przez

Niego zbawionych znajduj wielk trudno w swobodnem
przejciu z niedalekiego domu do kocioa. Wreszcie, Ko-

ció katolicki nie zadawalnia si samem uczszczaniem do
domów Hoych, pragnie on jeszcze abymy tam pozyskali

owoce bogosawiestwa, jakie sprowadza na nas ko(i(')
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chrzecijaiirfki w porodku nas si znajdujcy, i na tern

wanie powinna si opiera nasza wdziczno ku Bogu
który nas kocioem uposay. Powiedziano bowiem we
wbjpomnianyni ustpie: ,,I otrze Bóg wszelk z z oczu

tyci (którzy do Niego nale) a mierci dalej nie bdzie,

ani smutku, ani krzyku, ani boleci.'' Te sowa bezwt-
pienia odnosz si do szczliwoci wiecznej, lecz one urze-

czywistniaj si ju w pewnem znaczeniu w tycli wszy-

stkich gorliwych chrzecijanach, którzy odwiedzaj domy
Boe w zamiarach Kocioa witego. Bóg zawsze jest

gotów otrze zy nasze, zagodzi cierpienia, jeeli si zbli-

amy do Niego z ufnoci dla przedstawienia Mu potrzeb

naszych. Postpmy wic tak, jak Zacieusz i zawoajmy
z nim: „Oto Panie poow dóbr moich daj ubogim,

a jeelim kogo ukrzywdzi, zwracam mu we czwórnasób;'^

to jest, zróbmy wite postanowienie poprawy i dobrych

uczynków, a Bóg nawzajem, zastosuje do nas sowa Zba-

wiciela: ,,Dzisiaj zbawienie stao si temu domowi dla tego,

e i on jrst synem Abrahamowym."

Szymon. Jaki to przedziwny sposób obcliodu uro-

czystoci powicenia!

Proboszcz. Koció pragnie tego, abymy rozwaali

obrzdy jakie odbywa przy konsekracji, jako i rocznic

dedykacji w znaczeniu wzniosem i duchowem: pragnie

przedewszystkiem, abymy zastosowali do duszy naszej te

sowa Pawa witego: (1 Kor. III, 6<^). „Nie wiecie, e-

cie Kocioem Boym, a Duch Boy mieszka w was?"

Prztz Sakrament Chrztu witego odbywa si powicenie
duszy naszej na Koció Boy; fundamentem jego jest

wiara wlana na Chrzcie witym, wie tej budowy ducho-

wej jest nadzieja, wznoszca nas do Boga; wielkim ota-

rzem jest mio, przez któr ofiarujemy Mu siebie samych

i to wszystko, co do nas naley. Filarami s cnoty clirze

cijaskie, a sklepieniem okrywajcem koció naszej du-

8zy> jest wszeclimocna opieka Najwyszego, który nas

wspiera swoj Opatrznoci. Postpujcie tak, aby biao-
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ci murów i ozdoby kocioa, byy znakiem waszej czysto-

ci i niewinnoci, jak odebralicie na Cirzcie witym,
aby wszelkie cnoty w was janiay; a wtedy Bóg zamie-

szka chtnie w tak przyozdobionej wityni. Nie zapomi-

najcie te zarówno o tem, czem pogrozi Aposto, w przy-

wiedzionym ustpie: ,,Kto zgwaci Koció Boy, (w duszy

swojej) tego Bóg zatraci" to jest, ukarze strasznie grze-

sznika, który zbrudzi dusz swoj wystpkiem, a nade-

wszystko obrzydliwym grzechem nieczystoci.

Szymon. Syszaem mówicych, e koció moe
utraci swoje powicenie, i e wtedy potrzeba je pono-

wi. Czy to jest rzeczywist prawd?
Proboszcz. Tak jest; gdyby nj). w kociele pope-

niono iiiorderstwo, albo wystpek niewstydu, wtedy uwa-

a si za zniewaony i pozbawiony swego powicenia.
Nie wolno w nim odprawia witej Ofiary i innych Sa-

kramentalnych obrzdów; wtedy obnaaj otarze, zamy-

kaj wnijcia, dopókd na nowo w sposobie wyej powie-

dzianym przez Biskupa nie bdzie konsekrowanym, poczem

dopiero znów suy moe do czci Boej.

Tomasz. Jake to by moe, aby kamienie, z któ-

rych koció jest zbudowany, mogy zawini przez pope-

nion zbrodni?

Proboszcz. Oczywicie, nie mona tego bra w tem

znaczeniu, jakoby mury, podoga i inne ozdoby budowy
nieyjcej mogy by moralnie zohydzonemi tak, jako

si dusza nasza grzechem zniewaa. Koció ma wcale

inny zamiar ustanawiajc obrzdek Kekoncyljacji, czyli

ponownego powicenia zniewaonego kocioa czynem
zbrodniczym. Jego zamiar jest daleko wyszym a raczej

duchowym, i tak: 1) chce on natchn wiernyci ywym
wstrtem do tycli z)rodrii, które miejsca wite naraaj
na ziabi-nie i sprofanowanie; (Jawniej V)()wiem zamie-

niano w gruzy dom taki, w którym morderstwo byo po-

penione, a plac sol posypywano (aby si na nim nic nie

r(xizio); mury i ziemia, n.i której dom by] zbudowany,
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nie by]y wprawdzie przyczyn zbrodni, ale tym sposobem
chciano okaza najwyszy wstrt do tych wystpków i na-

pitnowa go w umyle ludu. 2) Ponawiajc powicenie
kocioa zbezczeszczonego, pragnie da pozna clirzecija-

n(mi, a szczególniej grzesznikom obraz Sakramentu Po-

kuty. Pierwsza dedykacja kocioa nazywa si: kouse

kracj. odbywa si przez Biskupa i nie moe by pona-

wian dopóki koció jest cakowity w swoich gównyci
czciach; konsekracja przeto jest poniekd jakoby

Clirztem kocioa, przez który nasza dusza bya powi-
con na koció Ducha witego; a wic i konsekracja

wytacza na kociele charakter niezmazany, przeto nie

moe by powtarzan, podobnie jak i chrzest wity.
Ponowne powicenie kocioa zprofanowauego na-

zywa si Rekoncyljacj, (pojednaniem po jakim s[)orze)

a nie Konsekracj; a ta nazwa oznacza ju pewne podo-

biestwo ze witym Sakramentem Pokuty, przez który

Koció daszy naszej pojednany bywa z Bogiem tyle razy,

ile razy przez grzech sta si przedmiotem obrzydliwoci

w oczach Najwyszego. Woda zmieszana z popioem,

jakifj Biskuj) uywa do Rekoncyljacji kocioa, oznacza

zy pokuty, gorzk bole, pokorn skruch, t^powied

i zadosyuczynienie, przez które czowiek traccy stan nie-

winnoci obowizany jest zgadzi swoje grzechy i oczy-

ci cakowicie dusz z i)lam przez ni zacignitych.

Przed tem powiceniem Aisza nie moe si odprawia

w kociele tak zbezczeszczonym, tak jak dusza grzechem

miertelnym splamiona nie moe si do Stou witego
zbliy przed pojednaniem si z Bogiem przez pokut.

Szymon chcia si jeszcze zapyta o powicenie dzwo-

nów, inny, o znaczenie koguta na szczycie wie kociel-

nych umieszczonego; Tomasz da objanienia obrazów

znajdujcyci si w kocioach: ale proboszcz, z powodu

spónionej pory odoy to wyjanienie do nastpnego

zebrania i poegna zgromadzonycli zwykemi sowy: niech

bdzie pocliwalony i t. d. Amen.



ROZMOWA XVI.

Wiee i dzwonnice, krzye i koguty na ich szczycie. — Dzwo-

ny, organy i ich pocztek. — Chrzest dzwonów, oczyszczenie, na-

naaszczenie, imi im nadawane, komotrowie, kadzenie. — Rozmaite

powicanie w kociele uywane, ich cel i skutek. — Pacierze kano-

niczne, Brewiarz, pocztek i nazwisko rozmaitych czci pgcierzy.

— Lampy przed Najwitszym Sakramentem. — Kropielnica i inne

zwj^zaje wzite od ydów. — Czed obrazów i powod3\ — Zbicie

zarzutów. — Promienie okoo obrazów i aureole.

arafJanie Khristentalu, zachceni obietnic swego Pro-

boszcza, e im pytania, w kocu ostatniej rozmowy zada-

ne, rozwie, bardzo licznie i wczenie si zebrali. Pro-

boszcz te ze swej strony nie dozwoli dugo czeka na sie-

bie, a przybywszy tak rozpocz:

Odpowiem dzi na pytania, jakie mi ostatnim razem

uczynilicie. Lecz wprzód nim zaczn mówi o dzwonach,

pozwólcie, e wspomn nieco o dzwonnicach i wieach,

w których dzwony umieszczaj, ('zy wiecie, e wiea ma
równie pikne, jak i kocioy, duchowe znacze.iiie^ Wzno-
si si ona wysoko w gór ponad mieszkania ludzi i })onad

sam koció, podobna do i)aca wskazujcego niebo, ów
jedyny cel, do którego wszystkie^ usiowania i prace, kieio-

wa iK)winnimy. Im wict^j ludzir przywizuj si do

ziemi, do spraw doczftsjiych i zatrudnie codzic^mycJi, tein

iardziej potrze)uj milczcego upomnienia tego kamie-
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nego kaznodziei, kt(3ry ustawicznie, ilekro spojrz na

niego, odzywa si<^ niejako do nich: ,,Szukajcie naprzód

Królestwa niebieskiego, gdzie Jezus Chrystus zasiad po

prawicy Boga Ojca, starajcie si o rzeczy, które s w gó-

rze, a nie o te, które s na ziemi.'' Oby wszyscy chrzecija-

nie oywieni podobnemi uczuciami, zostali równie staymi i

niewzruszonymi w wypenianiu przykaza i swoich powin-

noci, jak niemniej dol)rycli postanowie tak, jako wiea
silnie si opierajca na swoich fundamentacli! Oby kady
gorliwie przestrzega swojej wiary i odwanie wyznawa
wol)ec ludzi Ukrzyowanego tak, jako wiea zwraca oczy

wszystkicli na znak naszego z])awienia, na krzy wity.
Szymon. Wic to niezawodnie, by nam ten obo-

wizek przypomnie, stawiaj krzye na szczytach wie
kocielnych?

Proboszcz. Przynajmniej w czci; ale maj one

nadto na celu odrónienie kocioów chrzecijaskich .od

bonic niewiernycli, np. od meczetów muzumaskich, na

których wznosz si póksiyce. Wreszcie, ten zwyczaj

clirzecijaski oznacza jeszcze zwyciztwo krzya i Ukrzy

owanego nad grzechem i mierci, nad niedowiarstwem

i kacerstwem i dla tego ten znak wity tak wysoko umie-

szczaj, aby nam suy za sztandar zwyciztwa.

Szymon, ('o oznacza kogut na szczycie wieyc ^)

Proboszcz. Kogut nie tylko ma na celu wskazywa
kierunek wiatru zamiast chorgiewki, ale ma on nadto

bardzo pikne znaczenie symboliczne. Najprzód oznacza

czujno na wszystkie pokusy, wiodce nas do grzecliu.

') Hania, która suy za i»o«lstawy krzyowi oznacza ziemi;

ramiy poprzeczno krzya wyobraa troski i przeciwnoci tego ycia;

kogut, czujno chrzcijask^, a gwiazda górujca przedstawia

nam nielK). A zatem w znaczeniu syml)ohcznem krzy przemawia

do wiernych: oderwijcie siy od wszystkiego co jest ziemskiem a

pamitajcie, e tylko drogij utrapienia i przez ustawiczn czujno

nad sob}^ otrzymacie niebol — ,, Królestwo niebieskie gwat cierpi".
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jak niemniej baczno na nasz zmysowo i wszelkie ze
skonnoci. Powtóre: kogut przez swoj czujno i odgos
poranny wyobraa gorliwo z jak si gotowa powin-

nimy do suby Boej i na modlitw czynic ofiar z na-

szego upodobania i odpoczynku; jeli kto cice na wzór

Piotra przypomnie sobie grzechy i obowizek pokutowania

za nie, bardzo poytecznie zwróci swe spojrzenie na wierz-

choek dzwonnicy. — Powiedzmy teraz nieco o dzwonaci

w niej si znajdujcycli.

Szymon. Syc^zaem co o dawnoci i pocztku dzwo
nów, ale sobie tego przypomnie nie mog^).

Proboszcz, Podzielone s o tem zdania: prawdo-

podobnie jednak ju przed wiekiem szóstym gdzieniegdzie

znajdoway si dzwony. Mówi, e byy wynalezione w No-

li, w Kampanjia przynajmniej, e tam byy udoskonalone

i dla tego nazywaj si po acinie: campanae. Bd co

bd jest to pewn rzecz, e poganie jeszcze przed chrze

cijanami uywali dzwonów spiowych, ale chrzecijanie

podczas przeladowania ich nie uywali, poniewa ich, od-

gos wskazywaby miejsca, w których si zgromadzili na
naboestwo. Wtedy wic, kiedy na nich polowano jak

na dzikie zwierzta, naleao to do dyakonów, aby si uda-

wali do mieszka chrzecijaskich i potajemnie oznajmiali

im, gdzie i kiedy suba Boa bdzie odbywan; zgromadzali

si przeto wierni, juto do podziemnych pieczar, jiito do
domów prywatnych. Póniej, za panowania Konstantego

Wielki»-go, cirzecijanie uzyskali pozwolenie na wykonywa-
nie jjublicznie naboestwa, jakem ju dawniej powiedzia,

i bu<iowali odtd kocioy. Uywano, przynajmniej u (rre-

ków, pewnego rodzaju desek, do którycli przymocowane
byy mot(M'zki, którycli odgost^in oznajmiano o majcem
si r()Z[>ocz naboestwie. Wiadomo, emy dotd prze-

ciowali ten zwyczaj uywajc podobnycli narzdzi w osta-

tnie fini Wielkiego tygodnia. W kocioach greckici uy-

') Zobacz noty l-szjj,
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wano te i blach wypnkycli elaznych, trcanych podo-

)nie moteczkami. Pierwsi zakonnicy czwartego wieku

wzywani bywali do kocioa za pomoc, tak jak to bywao
zwyczajem u ydów w Starym Testamencie. Turcy nie u-

ywaj ani dzwonów, ani innych narzdzi, ale jeden z ich

duchownych wstpuje na minaret w tym celu zbudowany
i gosem dononym wzywa Muzumanów na zebranie, ma-

jce si odby w meczecie.

Szymon. Bez dzwonów i organów byoby bardzo

smutno w kociele^).

Proboszcz. Organy podobnie jako i dzwony nieby-

y znane w pierwiastkowym kociele. Lecz organy dale-

ko póniej, ni dzwony weszy w uycie, bo dopiero okoo
dziesitego lub trzynastego wieku. Dotd jeszcze Grecy

nie uywaj w swoich kocioach ani organów, ani innych

muzycznych narzdzi. W kaplicy Ojca witego w Rzymie,

podobnie organów nie ma, ca orkiestr w wielkie uro-

czystoci stanowi piew majestatyczny, zoony z bardzo li-

cznych mzkich gosów. Przyzna wszelako trzeba, e or-

gany wielce podnosz uroczysto naboestwa i podtrzy-

muj prawidowo piewu kocielnego. Inne mazyczne

instrumenta su czsto raczej do schlebiania uszom, ni
do podniecania uczu pobonoci i prawdziwej arliwoci ~).

Z tego to powodu Sobór Trydencki chcia zupenie znie
muzyk w kocioach i tylko usilnemi naleganiami cesarza

Ferdynanda, Biskupi dali si skoni od wydania takiego

zakazu.

^) Zo)acz noty -K^-
'-) Pomijamy to naduycie, wpdnj,'- któret^^o uywani bywaj?] do

opiewania chway Boej w wityni piewaey i piewaczki teatralne

temi >amemi usty, któremi w kilka chwil póniej przez swoje po
che riele liyd podniecali cze zmysowej rozkoszy; jest to mniej

wi(^»cej zgorszeniem. Osoby takie, którymby si godzio odmowie

religijnego pogrzel)U, nie sj^ bynajmniej waAciwe do wzniecenia

pobonych uczu.
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Szymon. Dla czego si chrzci dzwony i jakie ten

chrzest ma znaczenie.

Proboszcz. Za zbyteczne poczytuj uprzedza was,

e tu nie ma mo^y o chrzcie rzeczywistym. Nazwano to

powicenie chrztem, poniewa obrzdy, jakich si przy

niem uywa, maj z obrzdami chrztu niejakie podobie-

stwo. Jako, myje si dzwon wewntrz i zewntrz, co jest

obrzdkiem podobnym do innych powice, uywanych
przez Koció, a mianowicie do przedmiotów majcych by
uytymi do suby Boej. Równie skraplaj wod wi-
con: wiec, kamie otarzowy, ubiory kocielne, i wszy-

stkie naczynia i przedmioty uywane do Mszy witej i tp.

Podobnie i dzwony przeznaczoae s do podobnego uytku,
jak to wyraaj nastpne wiersze aciskie:

Laudo Deum verum, plebem voco, congrego cleruni, de-

functos ploro, nimbos fugo, festague honoro.

Co oznacza po polsku:

Chwal Boga, lud zwoywam, gromadz duchowie-
stwo, zmarych opakuj, burz posz, witom uroczy-

stoci dodaj.

Piei^mzem przeto przeznaczeniem dzwonów jest, oga-

sza chwa Boga; dla tego to na podniesienie podczas Mszy
witej, gdy kapan udaje si do chorego z Najwitszym
Sakramentem lab w innych i tym podobnych okoliczno

ciach, lud odgosem dzwonka albo dzwonu wzywa si do

uczczenia osobicie zjawiajcego si Boga. Po^otóre, su
dzwony do zwoywania ludu i duchowiestwa na Msz
wit i inne naboestwa. Potrzecie, wzywaj nas swoim
spiowym gosem do modlitwy za wiernych umieraj-
cych'), lub zmarych, gdy si dzwoni podczas konania,

') *VV^ wielu parHtjifli jest [K)h()ny zwyczaj sygnowania w o-

sobny dzwon, zwany Lorclunski, w cliwiladi konania któ?'o^o z pa-

rafjan; na skutok takiego dzwonienia jedni, co nioj^jj pospieszaj}^ do
oa unnierajj^ec^o dla poratowania rnodlit wj^ j<*K<> duszy w stanow-

czej chwili, od której caa wiecznoj^c j<'j^o zaley, a inni przynaj-

mniej w doriiii I uh w polu te i)osiio-(' wict run wywiad<'zaja..^
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exc;kwji, pogrzebów, anniwersarzy (naboestw dorocz-

nych). Poczwarte, Koció podczas powicenia dzwonów
baga Boga, aby raczy ocirania cirzecijan przez melo-

dyjny gos dzwonów od klsk, a szczególniej burz, grado-

bicia i trb powietrznych. Popite, su one nietylko do

oznajmiania naboestw, ale te do podwyszenia uroczy-

stoci Wielkiejnocy, Boego Ciaa lub innych wit. Po-

niewa dzwony powinny suy wycznie do czci Boej,

dla tego Koció powica je tak uroczycie. Byy dawniej

osoby wycznie przeznaczone, do których naleao dzwo-

nienie w kociele.

Szymon. Ksidz Proboszcz bdzie askaw opowie-

dzie i objani nam obrzdy, jakich Koció przy powi-
caniu dzwonów uywa.

Proboszcz. Jak ju powiedziaem: nowy dz'»von by-

wa uniyioany i loycierany zewntrz i wewntrz, co przeno-

nie oznacza, e si staje narzdziem czystem i powi-
conem witej religji. Chrzest dzwonów winien przypo-

mnie chrzecijanom chrzest ich wasny, niewinno i czy-

sto duszy, jak przeze pozyskali. Koció niejako prze-

mawia do nich: ,,Tak jako gos nieyjcego dzwonu powi-

nien pochodzi ze spiu oczyszczonego i powiconego, po-

dobnie i wierni powinni m( dli si i opiewa Bo chwa
usty nieskalanemi spron rozmow."" wicenie dzwo

nów zwraca nnsz uwag na to, e jestemy niegodnymi

stawa przed Bogiem w Jego wityni, ani te uczestniczy

w tajemnicach tak czystych naszej religji, jelimy utracili

niewinno na chrzcie pozyskan, albo ask Boga przez

grzech miertelny, i e w takim razie powinnimy si nieja-

ko umy i oczyci przez pokut. Wówczas dopiero mo-

emy znów otworzN usta nasze na chwa Boga. podo-

bnie jak ów dzwon, domagajcy si umycia i oczyszczenia,

aby móg suy ku czci religijnej.

Dzwon nwtni bywa nastpnie namaszczany olejem i

chryzmem powiconemi podobnie jako idziecie przy

chrzcie namaszczanem bywa. Olej oznacza moc Ducha
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witego, a chryzma nieskoczooe zasugi Pana Jezusa.

Oczywist jest rzecz, e dzwon ulany z martwego metalu,

nie moe si sta uczestnikiem aski Zbawiciela, ani te
mocy Ducia witego, ale Koció nietyle ma na oku

dzwon, ile wiernych, do których si te aski odnosz. Pod-

czas tych namaszcze Biskup i kapani odmawiaj modli-

twy i psalmy, w których bagaj Wszechmocnego, aby

wspomnie raczy na zasugi Syna swojego, ile razy one

suy bd do oddalenia nawanic ^), a wiernych uwolni
i ochroni! od oziboci, ile razy odgos dzwonów ich za-

wezwie do domu Boego. Wzywa te Jego miosierdzia

wzgldem biednych dusz w czycu zostajcych, aby je a-
sk swoj pocieszy i skróci cierpienia moc i witoci
namaszczenia Ducha witego ile razy ten dzwon si ode-

zwie, i aeby yjcym przypomnie i skoni ich do modli-

twy za dusze zmarych ^).

Po tem pierwszem namaszczeniu, nowy dzwon jeszcze

namaszcza si witem chryzmem siedem razy z wierzchu

a cztery razy wewntrz. Zdaje si, e pierwsze namaszcze-

nia maj nam przypomnie sowa Proroka: „Siedm kro
przez dzie chwaem tobie dawa." {Ps, CXVIII). A take
siedm czci pacierzy kapaskich^ na które odgos dzwonu

^) Obojtnoci dzisiejsza kae zaniecha dzwonienia podczas

burzy jak to dawniej bywao, pod pozorem, e rucli powietrza,

spowodowany dzwonieniem, moe sprowadzi pioruny. My za
wbrew naukom fizycznym wierzymy, e bo^^osawienstwo tego,

co utworzy })rawa natury jest waciwszem do ochraniania hidzi,

anieli wszelkie mdrkowanie ludzkie; i bardzo o tem wj^tpimy,

czy przypadki sprowadzone grzmotami S}| teraz rzadszenii, ni )y-

y wówczas, gdy pobony zwyczaj dzwonienia istnia.

^) Byo dawniej zwyczajem uywa maych dzwonków na uli-

cach, w nocy pf)przedzaj^cej jakie wicto przyczem powtarzano

sowa: obudcie si pijjcy, zmówcie pacierz za dusze zmarych.

*I dzi te uywajjj w nocy grzechotek, tn|)ek lub woania,

ale tylko na to, al>y pobudzi*^ stra nocnjj do czujnoci.
^^
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chrzecijan przywoywa. Namaszczenie wewntrzne, po-

czwórne, oznacza, e gos dzwonu rozciiodzi si na cztery

strony wiata i przypomina wszystkim Indom ydowskim
i pogaskim Imi Jezusa Cirystusa, Jego Kwangielj i

tajemnic. A nadto, azali kady clirzecijanin nie jest

przez cirzest i namaszczenie witem ciryzmem obowiza
ny i powicony, aby by pewnym rodzajem dzwonu, opo-

wiadajcego gosem swej mowy, liarmonj nieskaonego

ycia, nauk Pana Jezusa swego Zbawiciela, wszystkim

ludziom oddajcym tym sposobem cze witemu prawu

wobec caego wiata?

Daj te dzwonom imi witego, tak samo jak i czo

wiekowi podczas clirztu. Najprostsza przyczyna tego zwy-

czaju ley bezwtpienia w potrzebie, aby odróni róne
dzwony zawieszone w jednej dzwonnicy. Ciciano te tak

samo jako si czyni wzgldem kocioów, uczci witego,
którego si imi nadaje i podda rzecz pod jego szczególn

opiek. Moemy przeto za kadym razem, syszc odgos
dzwonu wyobrazi sobie, e nas wity, którego dzwon
imi nosi, zaprat^za do modlitwy i chway Hoej. i^Bona,

Rer. liturg . 1. 1. c, 22).

Kmotrmvie pici ohojej s tylko wiadkami, mogcymi
w potrzebie zawiadczy, e dzwon zosta powicony.

Wreszcie tnryhularz z dumicem kadzidem stawia si
pod dzwonem, iby dymem zapeni wntrze jego, co ozna-

cza gorco modlitwy, do której odtd gos dzwonu wzy-

wa bdzie; wiadomo, e Pismo wite bardzo czsto poró-

wnywa modlitw do dymu kadzida.

Na zakoczenie caego obrzdu, dyakon [)iewa Kwan-

gielj, w której jest mowa o Marcie i o Marji. {Jjuk. X).

Pobona Marta przyja i ugaszczaa Zmwiciela, kiedy

Marja siedzc u stóp jego, suchaa jego mowy. Ta wi-
ta Kwangielja [)iewa si najprzód dla tego, e podobnie

jak Zbawiciel by przyjty przez dwie niewiasty, tak za-

równo i dzwon bdzie przyjty i znajdzie miejsce w domu
boym. Pomtóre, aby nam przypomnie, ilekro o nasze
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uszy odbije si gos dzwonów, emy si powinni groma-

dzi w kociele i sucha sowa Boego z tak sam gorli-

woci i przyblia si do witej uczty z tem samem upra-

gnieniem, jakiem oywione byy Marta i Marja, gdy
uczciy Jezusa Chrystusa u swojego stou.

Tomasz. Zgadzam si, e mona tym obrzdom nada
przenone, duchowe znaczenie i musz ten zwyczaj pochwa-

li. Ale, jeli si dalej pójdzie, to nie pojmuj wszystkich

tych wice. Zdaje si, e wszystko na wiecie podpado
przeklestwu a wic trzebaby wszystko powica chcc
z tego uytkowa.

Proboszcz. To odezwanie si twoje przychodzi mi

w por i daje mi sposobno do obszerniejszego wykadu,
jakie to s intencje Kocioa w dopenianiu rónych powi-
ca. Zarówno jak czowiek, tak te i wszystkie stworze-

nia, wszystko, co tylko otacza czowieka i wszystkie rze-

czy, których uywa, podpady skaeniu i stay si ponie-

kd zemi od chwili pierworodnego grzechu. Bo jako

czowiek wypowiedziawszy Ojcu niebieskiemu posusze-
stwo, tak i wszystkie stworzenia stay si Bogu obrzydli-

wemi; i aby ukara czowieka, Q6g rzuci przeklestwo

na ca natur. Odtd musia czowiek walk stacza

z ca przyrod; rola zamiast wynagradza jego prac, da-

jc mu obfite owoce, rodzia gogi i ciernie; zwierzta

przeznaczone do jego posugi zdziczay; roliny polne za-

mieniy si, przynajmniej w czci, w trucizny a inne u-

traciy moc zbawcz. Lecz rzeczy te stworzone okaz?»y si
szk(xiliwemi nietylko ciau ale i duszy. Bo jako czowiek

przez grzech sta si niewolnikiem szatana, tak te podda
przez tene grz(icli szatanowi wszystko, co Bóg na tym
wiecie do jego nytku przeznaczy; a jako owoc zakazany

w raju, tak i wszystko, stao si dla szatana narzdziem

do zwodzenia ludzi i skaniania ich do grzeclin. Wszystko

to stao si skutkiem j)rzewn)tn(ij zniys(»woci i podli
woci, okazj rlo gr£(*(liu: wino — okazja })ijaristwa, zoto

—

skpstwa, kradziey i mordów; ksztatno ciaa — okazj
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rozpusty i t. p. Ale, aby okaza(f*, e ehrzecijanizm moe
i chce wszystko przemieni i przeksztaca na rodki zbawie-

nia, i e modlitwa Kocioa oddala rzeczywicie z przedmio-

tów to, co w sobie zawieray szkodliwego dla ciaa lub du-

szy, my je powicamy przed icli uyciem, czyli odprawia-

my nad nimi modlitw, znaczc je krzyem witym; owó
to jest, o czem wity Pawe zapewnia mówic, e „wszel-

kie stworzenie oczekiwa zbawienia" {Rom. VIII, 14), a

gdzieindziej: ,,Wszelkie stworzenie Hoe dobre jest, al)o-

wiem powicone bywa przez sowo Boe i modlitw" (7

77//<. /F, -^,J^). I owó jeszcze przyczyna, dla której

prosimy przed jedzeniem, aby Bóg bogosawi te dary,

które z jego szczodrobliwoci mamy poywa. Ale nasza

ufno staje si wiksz, gdy nie tylko sami si modlimy,

lecz gdy si z modlitw nasz cay Koció jednoczy, aby

pozyska od Ojca niebieskiego, i przez Pana Jezusa, oczy-

szczenie i powicenie przedmiotów, które suy maj do

powszedniego naszego uytku i ochronienia nas od tego

wszystkiego, coby w tych rzeczacli mogo nam si sta
szkodliwe. Owó, to czyni kapan powicajcy w imi
i z polecenia Kocioa katolickiego, rzeczy jadalne, wosk,

oliw i t. [). rzeczy. Nie utrzymujemy przez to, e wszy-

stkie te rzeczy s w posiadaniu i w mocy ducha zego, lecz

wierzymy, e szatan moe ich uy jako rodki skania-

jce nas do grzechu, a modlitwa i powicenie kapana
wyswobadza je od jego wpywu, i owó to jest, co si w j

') W Stjiiym TesUimencio Mojesz przez pof^wiccenie, jakie

m\\ Bóuf wskaza, <^orzkie wody M(tra w sodkie zamieni. Elize-

usz ocz.v<5ci :^ródla Jerychoskie wrzucajj^c w nie sól i mówij^c:

, Oto. eo mówi Pan: Uzdrowiem te wody i nie bdzie wiycej

w nicii mierci." Tohiasz modlitwj] powieci sypialnia* maeskjj

i z niej wyposzy czarta. (E.roff. X\\ , I Reg. IV 20, Toh.

YIJI). /*an Jozus sam bo^'-oslawi piye bochenków chleba i dwie

ryby, zanim je rozmnoy: kad ryce na chorych i uzdrawia ich,

bot^osawil dziatki, oraz chlc) i wino przed ostatnia wieczerz.
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zyku kocielnym zowie exorGyzmem (wyposzeniem mocy
szataskiej).

Powtóre, Koció katolicki nie zadowalnia si samem
usuniciem tego, co te rzeczy widzialne mogyby mie szko-

dliwego, ale nadto pragnie, aby wszystko, co tylko jest,

posugiwao nam do pomylnoci doczesnej, a gównie
wiekuistej. Dla tego -to modli si, albo raczej kae si mo-

dli kapanowi, aeby Bóg raczy udzieli takie a takie a-

ski tym wszystkim, którzy z rzeczy powiconych uytko-

wa bd. Wprawdzie my moemy si modli jedni za

drugich, ale to nie jest jeszcze modlitw caego Kocioa,
która o tyle jest waniejsz, anieli kada inna, e jest

modlitw nieustann w poczeniu si z Panem Jezusem.

Ale my moemy w kadej chwili korzysta z modlitwy

wspólnej caego Kocioa, jakiekolwiek byyby potrzeby,

które nas skaniaj do wezwania pomocy Najwyszego, i

dla tego to Koció wyraa z góry swe yczenie przywizu-

jc je, albo umieszczajc, e tak powiem, w pewnych
przedmiotach, aeby ci, którzy ich uywa bd, stawali

si uczestnikami tej modlitwy, czyli powicenia. My za
uywamy rzeczy wiconych, jako to: soli, zió. wosku
i t. p. w tern przekonaniu, e pozyskamy od Boga Jaski,

o które Koció prosi podczas ich powicania dla tych

wszystkich, którzy ich uywa bd z przynalen uczci-

woci. My te podobnie postpujemy w sprawach nasze-

go doczesnego ycia. Wydajemy naprzykiad Pi-^trowi,

z którym mamy jaki interes, rewers na oznaczon sum;
lubo ten papier nie jest sam-t sum, ale Piotr ufny

w nasz podpis jest pewnym, e j odbierze. Bo rzeczy

jjowicone s pt^wnym rodzajem porczenia, za])ewiiia-

jcpgo nas o tein. e }^ó^ nam udzieli takie a takie dobro-

dziejstwa ze wzgldu na zasugi i^ana Jezusa i dla mioci
swojego Kocioa o tyle, o ih^ przedmiot proby naszej

Jest Mu przyjemny, a nam do zbawienia poyteczny i o ile

my powiconyci rzeczy uywamy z uczuciem prawdziwej

pobonoci.

Pik. Ko4'iohi Kjitoli«ki»'if<'. ^.
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Szymon. Wspomnia ksidz Proboszcz kilkakrotnie

o pacierzach kapaskich, które z aciskiago zowi si
godzinami kanonicznemi (Horae canonicae), jakie odma-
wiaj kapani: prosimy nam to cho w krótkoci objani.

Proboszcz, ^^dz, e nie byoby dla was poyte-

cznem, gdybym si rozszerza nad przedmiotem, któryby

wam nie móg by dostatecznie wyjanionym. Wic po-

staram si wam objani to czego dasz o tyle, o ile to

wam uytecznem by moe. — W pierwiastkowych czajkach

chrzecijastwa wszyscy czonkowie zgromadzenia, o ile nie

mieli susznej przeszkody, sciadzali si kilka razy dzien-

nie, aeby si wzajemnie zbudowa wspólnem odmawia-

niem lub piewaniem psalmów. piewy te czasem przery-

\^ano czytaniem jakich ustpów z Pisma witego w ogól-

noci, lub w szczególnoci z Kwangielji, kt(')r biskup znaj-

dujcy si w kociele, obecnym objania, lub czyta kom-

mentarze, jakie pisali niektórzy znakomici biskupi lu)

Doktorowie Kocioa: akta mczenników, o których kie-

dy wspomniaem, lub ywoty witych l^ywaly te czy-

tane na tych zebraniach ^ ). Te modlitwy i czytania, któ-

re z czasem [)omnoyy si licznymi dodatkami, podlegay

kilkakrotnym zmianom. Skracano je tu, a tam przedu-

ano: Koció za dla zaprowadzenia wszdzie jednozgod-

noci sam zaj si skróceniem i uporzdkowaniem tycli

pacierzy za rzdów Papiea Grzegorza VII i zel^rano je

w jednej ksidze zwanej odtd Brewiarzem, (Breve ora-

rium).

Szymon. Zkd i)ochodzi nazwanie tych pacierzy

godz inam i (H orae ) ^

F^roboszcz. Dano im takie nazwanie dla tego, e s
podzielone na pewne czci, z których kada jest przezna-

czon do odmawiania w pewne wskazane godziny. Ju to

i ydzi odmawia! pacierze w oznaczonych godzinach, a

Apostoowie ten zwyczaj przekazali swoim nastpcom: bo

*) Zobacz not^^ 3 cii^.
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o godzinie trzeciej (naszej dziewitej rano) byli zebranymi

na modlitwie, gdy Duch wity na nich zstpowa, {Dzieje

Apostolskie, II, 15) a nieco póniej, okoo godziny szóstej

(naszej dwónastej) wity Piotr wstpi na wierzch domu
dla pomodlenia si. {Dzieje Apostolskie, X, 9), Piotr i

Jan poszli do kocioa okoo godziny dziewitej (naszej

trzeciej po poudniu) aeby tam si modli. Pawe i Sylas,

bdc zamknitymi w wizieniu, wstawali o pónocy, ae-

by si modli i opiewa chwa Bo, {Dzieje Apostolskie,

XFT, 2ó), zkd jasno si pokazuje, e Apostoowie i pier-

wsi chrzecijanie zwykli si byli modli o pewnych ozna-

czonych godzi Qach. Dopeiniali tego albo pojedynczo albo

wspólnie, a gównie, gdy przeladowania nie staway im

na przeszkodzie. Póniej, podzielono te pacierze na sze.
a jeszcze póniej na siedm czci nastpujcych: Jutrznia,

czyli modlitwy odmawiane jak najraniej, o pónocy albo

okoo godzin- drugiej. Wyraz Jutrznia jest wam ju zaa-

ny z nocy Boego Narodzenia i Ciemnych Jutrzni w Wiel-

kim tygodniu. ^W naszych te parafjach od Jutrzni roz-

poczyna si naboestwo niedzielne i witeczne.* Laudes

(uwielbienia) s czci jutrzni, skadajc si z kilku

Psalmów majcych za p)rzedmiot chwa Boga. Nastpuje
Prima czyli godzina pierwsza, (o szóstej rano), która jest

waciwie modlitw porann; Tertia, czyli godzina trzecia

(dziewita rano); Sexta, czyli godzina szósta (dwunasta
w jjoudnie); Nona, czyli godzina dziewita (trzecia po po-

udniu). Nazwa: Yesperae, nieszpory znana wam jest z pa-

cierzy, na których bywacie w niedziele: s to modlitwy

wieczorne: a Completoriurn (Kom pieta) jest do[)ehiieniem

nieszporów, czyli modlitw poprzedzajc spanie. Gdy
z czasem chrzecijanie przestali uczestniczy w tych modli-

twach, odprawiay si one tylko w kocioach katedral-

nyfi. kollegjackich i po zakonach. Kapani s równie
obowizani do odmawiania codziennie tych pacierzy, je-

dnak nie s obowizani trzyma si cile oznaczonyci ])o-

wyej godzin.
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Tomasz. Twaam to za niewaciwe, e Koció
chrzecijaski przyswoi sobie tyle zwyczajów ydowskicli,

jako to odmawianie pacierzy w takich jak oni godzinach,

i inne, o których ksidz Proboszcz nam wspomnia.

Proboszcz. Istotn rzecz w tycli pacierzach jest,

aeby w cigu dnia adnej duszej chwili nie pozostawa
bez wzniesienia naszej myli do Boga. Jeeli Koció za-

chowa godziny ju powicone na modlitw u ydów,
uczyni to jedynie dla tego, e poczytywa ten zwyczaj za

odpowiedni, a nie mia powodu aby go zmienia. Napra-

wd za. niektóre z tycli godzin nabray doniosoci z histo-

rji naszego Odkupienia i zasuyy, aby na nie szczegól-

n zwróci uvvag. Bya to naprzykad godzina szósta

(poudnie) kiedy ydzi domagali si. aby Pan Jezus by
na mier skazany {Joan.XIX, 14): o godzinie dziewitej

(trzeciej po poudniu) umar Pan Jezus na krzyu. (Math.

XX\^IL /^). lizeczy wicie, lvoció utrzyma wiele zwy-

czajów, które Bóg przepisa narodowi ydowskiemu przez

Mojesza. Kilka przykadów rzecz t lepiej wyjani.

1-0) Koció nakazuje, eby si lampa nieustannie

palia przed Najwitszym Sakramentem. Jest to wanie
naladowanie owego nieustannego ognia w miejscu naj-

witszeni, (sanctcf sanctornm) który Mojesz kaza Kapa-
nom podtrzymywa na otarzu. {Lev. W. /.-'). Co do

nas, pomie utrzymywany bezustannie przed Najwyszym,
ma za Cfl upomnie nas do wiary ywej, jak obowizani

jestemy wyznawa wobec Najwitszego Sakramentu i

do mioci wci gorejcej, jak serce nasze powinno by
nieustannie przejte dla Tego, który si za nas wyda ca-

kowicie, a która nie powinna nigdy gasn, ani sabn.
2 o) Kntpieldca w przysionku wszystkich kocioów

naszych jest naladowaniem onej miednicy, któr Moj-

esz z polecenia Boego kaza pomieci przed Ark Przy-

mierza, {h.rofl. X. .'^. Jl). Tam to Kapani obmy-

wali si z wszelkiej nieczystoci, zanim przystpili do ofia-

ry: ale nas kropielnica upomina do czystoci duszy z jak
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powinnimy si stawi przed obliczem Pana w Jego wi-
tyni, wtenczas, gdy mamy zamiar skada Bogu ofiar

z naszych modlitw. Powinnimy rugowa z myli wszelk
wiatowo, oczyszcza serca nasze z wszelkiej zmysowej

podliwoci, aeby oko Boe, nic w nas nie dostrzego,

coby je raczej skonio do grozy, anieli do miosierdzia

i mioci ku nam.
3 -o) Obrazy Anioów, które si w kocioach chrze-

cijaskich stawiaj obok tabernakulum (gdzie si przecho-

wuje Najwitszy Sakrament) przypominaj owych dwóch
Cherubinów, których Bóg kaza pomieci na dwóch stro-

nach wieka Arki Przymierza. Widok tych Anioów wi-

nien przypomina chrzecijanom uczucia, z jakiemi po-

winni si zachowa wobec Boga, rzeczywicie obecnego

w tajemnicy Otarza i zachci zarazem do zjednoczenia

naszych modlitw z modlitwami tych Duchów niebieskich

niewidomie obecnych, starajc si naladowa ich w sku-

pieniu umysu i arliwoci.

\ o) Sposób, jakim obchodzimy wita unikajc pra-

cy i czynnoci suebnych, bierze równie swój pocztek
od ydów. Ale Koció upomina nas przez to do oder-

wania serc naszych od wszelkich wizów, które nas przy-

kuwaj do rzeczy ziemskich, bymy si jedynie zajli

w tycli dniach Bo i Jego sub.
Tomasz. Nie byoby co na to odpowiedzie, gdy-

by protestanci ztd nie brali pochopu do zarzutu tak cz-

sto powtarzanego, e Koció katolicki zachowujc tak

wiele zwyczajów ydowskich jest te i sam pod pewnym
wzgldem ydowskim.

Proboszcz. Jeeli Koj^ció katolicki przyswoi sobie

niektóre ydowskie zwyczaje, a)y im nada znaczenie

tajemnicze, pouczajce, i lud clirzec-ijaski budujce, nie

widz, jak mona mu to przyginia, a do twierdzenia,

e Ki zydowi. Zaiste, lud ydowski zosta od Boga [m)-

rzuconym, a prawo Mojeszowe zniesione; ale co zatem

idzie^ Przyi)Umy. e si znajduj jeszcze u nas jakie
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ruiny wityni pogaskiej, któreby protestanci do szcztu

wykopali i zrównali, aby z nich wybra jakie cenniejsze

kamienit^, filary, marmury, dla uycia ich do budowy
swojego kocioa: pytam, czyby })rzyszo komu do gowy
czyni im zarzut, e chc odbudowac bónic bawo-
chwalcz^ Koció katolicki jest tak róny od ydowskie-

go przez swoje ofiary, prawa, prawodawc, przez wiar
przybyego na wiat Mesyasza, przez swoje obietnice,

wedug których nie spodziewa si na tym wiecie docze-

snej nagrody, ale bogosawiestwa wiekuistego w niebie,

e byoby to szalestwem posdza go o zydowienie dla

kilku zwyczajów zewntrznych, jakie zapoyczy od ludu

Boego, zastosowa i nada im najpikniejsze clirzecija-

skie zuaczenie.

Tomasz. Rzeczywicie, gdy si w te rzeczy lepiej

wpatrujemy, nie moemy nic zasadniczego zarzuci. Wsze-

lako, czybymy nie mogli wzi sobie ydów za wzór

w innych rzeczach^ Jako, ydzi nie mieli nig»ly obrazów

w swych bónicach.

Proboszcz. Jeeli Koció mia suszno w zacho-

waniu, a nie odrzucaniu niektórycli zwyczajów, to rów-

nie mia suszny powód, i si nie zastosowa do tego,

o czem mówieo.

Ohrazu Pdud Jezrim i Jcf/o ,wifii/ck su lo) do przy-

ozdobienia naszych kocioów, tak prawie, jako zdobimy

ciany pokoju rycinami, lub odpowiednimi obrazami,

aby nie wyglday nago i niejako obdarte. 2 o) S one

}>oyteczne (Ihi nauki wiernych i do podtrzymania uczu
pol)onoci: bo zastpuj miejsce ksiki, nietylko dla

tych, co czyta nie umiej, ale i dla tycli, co czyta nie

chc. Maj na\'v et to }>ierwszestwo przed ksikami, ze

nam janiej ['r/.edstawiaj pr/edniiot\, jakie wyraaj.
To, co naocznie wirlzimy. w rzeczywistoci lub w przed-

stawieniu, wzrusza i podnosi nasz wyobrani z wiksz
sia,, anizeliby tego dokaza mogo czytanie; lepiej si

l)r>jmuj i duej przech"\vnj w umyle wypadki ycia
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Zbawiciela, tajemnice naszej religji i budujce przykady
witych, kiedy je czyta moemy na dobrze sporzdzo-

nym obrazie. Dla tego te atwiej nauczy dzieci historjl

witej za pomoc obrazków, anieli przez opowiadanie^).

3 o) Obrazy s bardzo waciwe do uczczenia Pana Je-

zusa i witych. Nikt zapewne nie powiesi w swoim
pokoju portretów ludzi, którymi pogardza: przeciwnie,

umieszczajc tam portret jakiej osoby okazujemy tem, e
j kochamy i powaamy. Dla czegóbymy tego nie mieli

czyni w naszych kocioach? Poniewa, jak to ju mówi-

em, cze oddawana tym wyobraeniom, nie odnosi si do

materji z jakiej s zrobione, naprzykad: do deski, kamie-

nia, pótna, papieru lub koloru, ale do osoby w obrazie

przedstawionej, naprzykad do Pana Jezusa, Najwitszej
Maryi Panny lub innych witych.

Tomasz. Nie mona jednak zaprzeczy, e Bóg sam
ydom czci obrazów wyranie zabroni.

Proboszcz. Rzeczywicie, C/e obrazów bya zabro-

niona w Starym Testamencie, a Bóg mia do tego bardzo

suszne powody. ydzi byli zewszd otoczeni narodami

bawochwalczemi, które posuway si nawet do oddawania

czci boskiej obrazom i posgom. Przykad ten by tak

dalece niebezpiecznym dla ludu ydowskiego, i nie mo-

na byo przyj w rachub korzyci, jakieby odnie mo-

gli z przyzwoitego uycia obrazów. Naród ten by tak

dalece niestaym co do wiary w jednego Boga, e pomimo
zakazii upada wielokrotnie w bawocliwalstwo. Dowodem
za, e Bóg bezwzgldnie uycia obrazów, jakoby czego

zego, nie zabroni, jest ta okoliczno, e, jako si ju
rzeko, dwóch Cherubinów pomi^szczono na wi^ku Arki

Przymierza.

Tomasz. Czy te i pierwsi clirzecijanie uywali o-

brazów<

F^roboszcz. Wierni pi er wszydi chrz ijaiistwa wie-

) Zol)ucz noto 4 t!^
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k(W, dla tych samych co i ydzi przyczyn, strzegli si ich

uytku. Z jednej strony, roztropno im to nakazywaa,
z obawy, aby tylko co wyrwani z bdów bawochwalczych,

nie brali ztd okazji do upadku powtórnie w inne bawo-
chwalstwo: z drugiej za strony, nie wypadao dawa
pogar.om okazji do zgorszenia, ani te uprawnia zarzutu,

któregoby niezawodnie czyni nie zaniedbali, zarzucajc

chrzecijanom bawochwalstwo. Poniewa czsto si tra-

fiao, e chrzecijanie byli zniewalani opuszcza swoje

kocioy skutkiem przeladowania, dla tego nie starano si
przyozdabia ich obrazami, któreby poganom posuyy na

zbezczeszczenie i zniszczenie. Wreszcie, unikano przede-

wszystkiem przedstawia Trójc Przenajwitsz, ponie-

wa byli wówczas kacerze utrzymujcy, jakoby Bóg mia
ciao i czonki ludzkie, a przeto nie chciano takimi obra-

zami podtrzymywa podobnych bdów. Ale kiedy z cza-

sem wszystkie te powody ustay, co nastpio za panowa-

nia Konstantego Wielkiego, zaczto wprowadza obrazy

do kocioów^). Najdawniejsze l^yy obrazy Zbawiciela pod

figur alegoryczn Pasterza Ewangielicznego, Clirzest Pa-

na Jezusa w Jordanie, obraz Zbawiciela, i t. p.

Tomasz. Poniewa w kocioach znajduj si obrazy,

to przynajmniej naleaoby przyjmowa tylko obrazy ma-

jce warto artystyczn, a niedopuszcza ladajakicli, jak

si to czsto napotyka, bohomazów bez adnego smaku.

F^roboszcz. Przyznasz, e pierwszym i najwaniej-

szym warunkiem jest, aby obrazy nic nie przedstawiay

przeciwnego wierze i przyzwoitoci chrzecijaskiej. Co

do reszty, to rzecz oczywista, e obrazy, które)y raczej

pobudzay do miechu, szyderstwa i wstrtu, anieli do

pobonoci, nie j)owinny si znajdowa w wityni, ponie-

M I)ot}|d jeszcze widar w katakumbach rzymskich bardzo

wiele przedmiotów religijnycli malowanych, hib w rzebie albo

paskorzebie na trumnach, lub tak zwanych cubicula czyli izbach,

ofdzie si chrzecijanie zbierali do suchania witych tajemnic.
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wa nie odpowiadaj celowi Kocioa. Tam, gdzie prze-

strogi byy potrzebne, Biskupi ici nie zaniedbywali.

A wreszcie, yczyby naleao, eby wszystkie kocioy
mogy by zaopatrzone w prawdziwe dziea sztuki, ponie-

wa jako wszystkie sprawy ludzkie, tak i sztuki pikne
p>owinny suy do chway Boej. Lecz dopóki arcydziea

bd nieliczne aby niemi mona byo przyozdabia wszy-

stkie kocioy i dopóki zdobi raczej salony i galerje dla

zaspakajania ciekawoci próniaków, anieli ku podniece-

niu pobonoci wiernych, kocioy biedne bd zniewolone

znosi i cierpie obrazy mniej doskonae. Nadto, co tu

mówi, jeli i te obrazy, jakie w kocioach mamy, lubo

pospolite, s jednak waciwie do wzbudzenia pobonoci.
Widziaem nawet ludzi prostej wiary, zbudowanych obra-

zami tak niedokadnymi pod wzgldem artystycznym, e
osoby, mniej pobone, a powiedziabym mniej mdre, by-

yby si z nich zgorszyy. Godzi si wic, zwaa tylko na

zdanie tych ostatnich, a odmawia parafji prawa uznawa-

nia za budujce tego, co suyo do pobonoci ich przod-

ków i godne jest przechowania dla swej staroytnoci? Co
do mnie, nie mam ja tak wygórowanej czci dla tych arcy-

dzie sztuki i sdz, e wielu jest, co raczej czcz mistrza

obrazów, anieli sam obraz. Jeli mowa o obrazie Naj-

witszej Panny, albo Madonny, malowanej przez Rafaela,

wówczas wszyscy o tem mówibd z uniesieniem dla tego,

e to jest modnem; a jeli przeciwnie powiesz im, by
uczcili Matk Ho, zobaczysz jako ci mniemani wielbiciele

sztuki usun si, dowodzc czynem, e czcz tylko artyst,

a nie osob jak obraz przedstawia. S tacy, co posuwaj
to zamiowanie sztuk piknych do pewnego rodzaju bawo-
ciwalstwa.

* A jest takicli wielu, co tylko za pani matk pacierz

mówi, sami nie umiej oceni sztuk piknych, gani je-

dne dla tego, e im inni j)rzygaiiiaj, unosz si nad inne-

mi, e inni si unosz: jednym nie pod(>ha si wiato,
innym j)ersj)ektywa, draperje i t. p. ^
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Tomasz. Co si tyczy bawochwalstwa, wiadomo, e
nam protestanci to samo zarzucaj, e katolicy czczcy

obrazy, dopuszczaj si takiego samego bawochwalstwa

jak i poganie czczcy swoich boków.

Proboszcz. Zarzut ten ju stokrotnie zosta zbity,

dowiedziono nieraz i przekonywajco, e katolicy czcz

samego tylko Boga. e s dalekimi od oiidawania boskiej

czci obrazom, które tylko szanuj, a nadto, e i to uszano-

wanie nie odnosi si do samych obrazów, ale do osoby

przedstawionej. Jeeli wic ci potwarcy katolicyzmu

uporczywie nie chc sucha objanie pod tym wzgldem,

to 1)0 co si zajmowa temi ich zarzutami^ My o tyle czci-

my obrazy witych, o ile oni czcz Hiblj, któr my czci-

my daleko rozumniej ni oni, poczytujc j za cz Obja-

wienia l^oego. Jako w rzeczy samej, azali Biblja nie

jest zbiorem obrazów, nawet wtenczas gdy siew niej nie mie-

szcz adne ryciny^ Czeme jest na przykad opisanie

u witego ukasza niewiasty jawnogrzeszniey ( IV/. '>7;),

u stóp Zbawiciela w domu Szymona trdowatego, o[)aku-

jcej swe grzechy, skrapiajcej zami nogi Jezusa? nie jest

e to obraz zdjty z natury? Czeme si to róni od pra-

wdziwego obrazu? To, co tu wity ukasz maluje piórem,

to samo malarze przedstawiaj pdzlem, ewangielista uywa
atramentu, a malarz farby, obraz napisany czyni wraenie

na wyobrani i tworzy obraz w mojej duszy, pod()l)nie

jak i obraz malarza: z t tylko rónic, e ten ostatni

pobudza mnie silniej do naladowania, budzc w duszy

odi)Owiednie natchnienia.

Tomasz. Lubo to wszystko, co ksidz Proboszcz mó-

wi jest i)rawd. trzeba jednak przyzna, e te zewntrzne

oznaki czci. jakich katolicy uywaj, musz protestanci

uwaa za przesadna i daj im niejaki pozór do posdzania

katolików, i ci skaniaj si do bawochwalstwa. Upa-

danie na twarz przed figur, caowania, kadzenia, stawia-

nia zapalonych wiec obok obrazu, to wszystko zdaje si im

by przynajmniej niewaciwem.
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Proboszcz. Pomimo to, bardzo ]atwo si mona do-

wiedzie, w jakiej intencji katolicy to czyni. Dosy jest

zapyta pierwszego lepszego pomidzy nami. Bo jakkol-

wiek te praktyki mog by bawochwalczemi, ale mog
te nieby czem wicej jak szacunkiem; to wszystko zale-

y od intencji. Albo nie; przyklka si przed rodzicami,

przed panujcymi, nie cauj ich rk, kolan lub nogi bez

zamiaru uczczenia ich jako Boga? Zwyczaj kadzenia re-

likwji jest tylko oznak hodu oddawanego cnocie, któr
si wity odznacza! za ycia, a nastpnie, jest uznaniem

zasug, któremi si zbogaci wobec Boga. Kadzido ozna-

cza te i modlitw nasz, która zjednoczona ze wstawien-

nictwem witych, wznosi si do tronu Boego. Palc
wiece przed obrazami, oznaczamy, e kochamy i mamy
w uszanowaniu witych, jako przyjació 'oga i jako na-

szych braci w Chrystusie, z którymi spodziewamy si by
zjednoczeni w wiekuistej chwale. Te wiata s te sym-

bolem onej chway i jasnoci bogosawionego widoku
Boego, jakim si ciesz wybrani. Sam Pan Jezus obja-

wi si Apostoom janiejcy blaskiem, a wity Jan utrzy-

muje, e wici bd mu podobni: ,,Wiemy, i gdy si
ukae podobni mu bdziemy," (/ Joan, III, ^ i z tego

to powodu mamy zwyczaj ju to cae ciao, ju- to sam
tylko gow witych otacza aureol, jak na obrazach

widzimy. ') Bo i jake moglibymy stosownie wyrazi
szczsne obcowanie Anioowi witych, jak wiatem wiec,

jjrzez co urz^-czywistniamy sowa Psalmisty: ,, Albowiem
u Ciebie, Panie, jest zdrój, a w wiatoci Twojej oglda-

my wiato.'' {XXXV, U>). 'J'ron, na którym umie-

szczamy ich gowy i rce, maj jeriyny cel, al)y tym spo-

') Korony !5wi<;tych (o})oki. aureolo, wiata) by wujj^ zazwy-

czaj okrj^^c. Panu .Iczusowi dajj^i .si<^' takowo w ksztacie krzya,

osobom wiytym daje .siy zaokrjjj^loiiy, o)()k trójkj^tuy (taki jaki

czasem dajerii.y lui znak l)o.skiej Opatrznoci) przystoi tylko Hogu,

dla wyraenia trzech osób Trójcy przenaJMwi<^'tszej.
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sobem objawi, e oni króluj z Panem Jezusem w niebie.

,,Odloon mi jest wieniec sprawiedliwoci, który mi odda

Pan sprawiedliwy, a nietylko mnie, ale i tym wszystkim,

którzy miuj przyjcie Jego." (// Tim. IV, s) A w.
Jan mówi, w znaczeniu przenonem, o wit^tych Mczen-
nikach: ,,1 stoj przed tronem Baranka, a palmy w rku
ich.'' {Objaw, VII. 0). Wszystko to suy nam moe,
jako zachta do naladowania cnót, jakich nam w. da
przykad, abymy si stali jemu podobnymi w tej pra-

wdziwej chwale, któr sobie tu na ziemi wyobrazi moemy
przez te sabe godo.

Szymon. Uroczysto Wszystkich witych nastrcza

nam wy])orn sposobno przeniesienia si w duchu do wy-

branych Boych.

Proboszcz. Dobrze mówisz. A wic uroczysto
Wszystkicli witych i Dzie Zaduszny dostarcz nam
obfitego materjau do rozmowy w nastpnem zebraniu.

Daj nam Boe, od dnia dzisiejszego, a do nastpnego
zebrania swoj wit ask.



OBJANIENIA

do rozmowy szesnastej.

1. Mówimy tu przedewszystkiem o wioskach; bo

w wioskach wanie te uczucia wicej si budz i biada te-

mu, co je w sobie zaciera, lub zupenie zatraca: straci on

pospou z prostot swoich obyczajów i wrodzon wiar i

jedyne prawdziwe rozkosze, których mu dano zakoszto-

wa, a które zdolne s osodzi utrapienia jego niedoli; bo

dzwon jest wszystkiem dla mieszkaca wiosek: on urzdza

jego ycie, przestrzega, i jest jego przewodnikiem. On
czuwa, ostrzega, dziaa za niego, cae ycie wiejskie prze-

ze si urzdza. On ci to oznacza podzia czasu, on odró-

nia dugoci swoich porusze rónorodne dnie i rozmai-

to uroczystoci, on wskazuje czas posiku, spania, pracy

i wypoczynku. Trzy razy dniem, z rana w poudnie i wie-

czór ogasza chwa i zaprasza do uczczenia imienia Boga.

Zwiastun jutrzenki, wita chwil, w której czowiek

„Wynijdzie na robot swoj i na sprawy swoje a do wie-

czora" (Ps. om. 'V.>), a skoro noc zapadnie, on zadzwoni

na zgaszenie ognia, po którem cie i milczenie si rozpo-

ciera. On zwiastuje urodziny, luby maeskie, po-

grzeby, doroczne painitki, on czy nas dononym
Bwym gosem z wszystkiemi uroczystociami rodzinnemi i

religijnemi. Stró czujny na wszelkie wyj)a(lki, coby

mogy zaniepokoi bezpieczestwo publiczne, czy-to nie-

przyjaciel si zjawi, czy j)oar wybuchnie, czy rzeka

z brzegów wystpuje, on wydaje gos trwogi, ahy zawe-

zwa wszy.stkie siy na miejsce zagroone.
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Dzwon przeto ma swój charakter spoleczuy. Zblia

do siebie ludzi: tam, gdzie dzwonu niema, ssiad najbli-

szy jest obcym dla ssiada: stworzenie ludzkie moe si
urodzi, y, cierpie, nikomu nieznane, opuszczone: bo

adne serce nie okae wspóczucia z jego przeznaczeniem;

nikt o jego byt troszczy si nie bdzie, nie pójdzie za

nim jk aosny po mierci: imi jego nie bdzie na-

wet wspomniane, nikt nie zwróci uwagi czy on jest, czy

nie jest obecnym na uczcie ycia: kwiat wzgardzony, na

który nikt nie zwióci swego oka, ma on zapach, ale tylko

dla pustyni? Obok dzwonu takie zapomnienie jest nie-

moebnem. Rrat nie moe si rodzi ni umiera, pocho-

dnia weselna nie moe by zapalon, aeby o tem cala

spoeczno chrzecijaska nie bya uprzedzon, a podobnie

jak yczenia szczcia powitay jego przyjcie na wiat

i wstp do Kocioa, tak i najbiedniejszy, najniszej klasy

spoeczestwa czonek, moe, dziki dzwonowi, na to li-

czy, e za nie bdzie odmówion jego popioom, i e mo-

dlitwa jednozgodna wesprze jego dusz przed trybunaem
Najwyszego Sdziego.

{List pa>iterslci Mura GiramCa^,

-i. Dzwony i organy.

Tryumfem dzwonu i najwiksz jego chlub jest, e
go si bezporednio uywa do uroczystego obchodu wit
naszych. Tsuga jego nie ogranicza si tylko na tem, e
zwouje lud na wite zabrania: on sani z siebie jest mo
dlitw. hymnem chway i wdzicznoci. Aby ogosi do-

brodziejstwa i cliwa Ho z okazaoci i wspaniaoci
godn najwyszego Majestatu, Koció zapoyczy dwa
gosy jakoby dwa narzdzia, którycli sia równa si ob-

szarowi: organ i dztvon. Organ, gos wewntrzny, co roz-

tacza swoje harmonijne fale sklepienia bazyliki, wokoo
staryci filarów wielkiej nawy, i w tajemniczej gbi san-

ktuarjum. Dzwon, gos na zewntrz, który z daleka
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wstrzea ziemi grzmotem swoim. Organ, wyraz modli-

twy w wityniach powiconych modlitwie. Dzwon, wy-

raz modlitwy powszechnej wspaniaego powszechnego

Kocioa. Organ, gos anioów i witych, który z wyso-

koci okien, na których s wyobraone ich walki i ich

zwyciztwa, zstpuje na tum zebrany, aby tchn w je-

go uszy rado i chwa niebios. Dzwon, gos ludu i ca-

ej ludzkoci, który z gbokoci padou, paczu i wygna-

nia wznosi si a do tronu Najwyszego. Organ wreszcie,

gos wspaniay, ale który nie przekracza granic wntrza
wityni, nie moe by syszanym, jedno przez wiernych

co do niej uczszczaj. Dzwon, gos pden sUy i mocy, (Ps.

XXVIII, 4), który brzmi w uszach grzesznika, uciekaj-

cego od zgryzot sumienia, który amie bezbonego, podo-

bnego do cedru, który gosi trwog przyszoci i postrach

wiecznoci w pustyniach sumie ogooconych z Boga. I

owó, dla czego dzwon tak miy dla dusz witych i czys-

tych, jest nienawistnym i wstrtnym dla serc kamien-

nych.

{List pasterski Mgra GirauWd).

3. Modlitwa chrzecijan w pierwszych wiekach
Kocioa. — Hory (godziny) kanoniczne czyli pacie=

rze kapaskie.

Wierni pierwszych wieków Kocioa dokadali wszel-

kich eposoV)ów, aby o ile mona, nie przerywa wzniesie-

nia swoich myli do Boga. Modlili si o ile mogli jaknaj-

czciej wspólnie, w tern j)rzekonaniu, e o ile wicej osób

si zjednoczy w wypraszaniu jakich ask Boych, o tyle

modlitwy ich bd dzielniejsze i skuteczniejsze, wedug
nauki ZV)awiciela: ,,Jeli dwóch lub trzech zgodzi si ra-

zem na ziemi, o cokolwiek V)y })rosili w imi moje, bdzie
im dano od Ojca mego, który jest w niebiosach; bo gdzie

Jent dwóch lub trzech zebranych w imi moje, tam ja je-

stem w porodku nich.V wity Ignacy (mcz(^nnik), za-

leca witemu Polikarpowi, aby jego zebrania byy czste,
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aeby tam wszystkich imieimie wzywa. Nadto, obecno
Pasterza, nadaje tym modlitwom wiksz powag; a przy-

kadem wzajemnym wicej si podnieca arliwo modli-

twy.

Modlitwy pul^liozne. na które si najliczniej zbierali,

odbyway rano i wieczorem, nazywaj si za do dzi dnia

Laudes i Nieszpory. Zachcano wiernych tym sposobem

do powicania Bogu pocztku dnia i jego koca, aeby
si od nich nie uchylali dla zaj doczesnych, które winny

by tylko dodatkiem zaj duchownych.

Oprócz Landes i Nieszporów, modlono si te na Te-

rcja, Sek><t i Nm. a take w cigu nocy ^). Klemens
Alexandryjski, Tertuljan i wity Cypryan, wspominaj
wyranie o tych pacierzach. Oni je ustanowili za przy-

kadem Starego i Nowego Testamentu i nadaj im zna-

czenie tajemnicze. Orygenes domaga si, aby si modlo-

no trzy razy dziennie: rano, w poudnie i wieczorem, a

nadto w cigu nocy. Podczas modlitwy zwracano si ku
wschodowi, a postaw zwyk byo wzniesienie rk i gów
ku niebu. Godziny pacierzy ukadano wedug zwyczaju

Rzymian, którzy cay dzicii od wschodu a do zacliodu

dzielili na dwanacie godzin, ale nie zawsze równycli, sto-

sownie do duszgo lub krótszego dnia. Noc równie dzie-

lono na godzin dwanacie, które wigiljami lub stacjami

nazwano, poniewa podczas wojny, luzowano warty co

cztery godziny. Tym sposobem podczas porównania wio-

sennego i jesiennego przypadaa Prima o godzinie szóstej

rano. Tercja o godzinie dziewitej, Sel-^^ta w poudnie,

Nona o godzinie trzeciej po poudniu, a dwunasta godzina

czyli nieszpory o godzinie szóstej wieczorem, tak, e mo-

M Modlitwa nocna zwaa si Yigilia (czuwanie, mówi Kas-

sjan (De canon. diur. orat. lo) i dzieHa si na trzy czci, czyli

nokturny. Zakonników budzono na te pacierze, woajj^c: Venite

e.ndterii^is! (Zbierajmy si na uwielbienie). Ztd pocbodzi nazwa

Invitatorium, do dzidnia Jutrzni nazwane.
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dlitwy nastpoway co trzy godziny {Fleury) ^).

Ztd poznajemy starodawno zwyczaju przechowa-

nego dotd u duchowiestwa wieckiego i zakonnego, któ-

rych odmawianie pacierzy kapaskich obowizuje. Ka-

dy przeto kapan modli si pospou z brami caego du-

chowiestwa, a wszyscy modl si za kadego zosobna. Ta.

pikna spoeczno spowodowaa witego Alfonsa Liguo*

rego do zdania, e sto pacierzy odmawianych zosobna nie

mog dorówna wartoci jednej jedynej modlitwy odma-

wianej tym sposobem w caym Kociele katolickim -).

W wiekach wiary bardzo wielu wieckich ludzi: Karol

Wielki, wity Henryk i wielu innych pobonych monar^

chów, midzy innymi nasz Zygmunt Stary, odmawiali re-

gularnie pacierze kapaskie.

4. Kada rodzina posiadaa dawniej swoj Historj

wit, ywot Pana Jezusa, albo ywoty ioitych Pa*
skich, ozdobione pouczajcemi i budujcemi rycinami.

Nieszczciem, przyszo do tego, e teraz niepodobna pra-

wie znale takich egzemplarzy. Te atoli ksiki ilustro-

wane byy znakomitym apostolatem. Ryciny daway ma-
tkom sposobno do opowiada budujcych, do prostodu-

sznych komentarzy i do mnóstwa pyta zniewalajcych
rodziców, do czytania tych kart zuytych, które niegdy
sprawiay tyle radoci za czasów ich dziecistwa.

^)* Kompleta nie naloaa pierwiastkowe do godzin kanonicz-

nych: bya to noodlitwa odprawiana prywatnie przed spaniem, a

oracja jest rodzajem poi^wiccania celi sypialnej. Pó;^niej dopiero

doczono ji^ do nieszporów i do pacierzy kanonicznych..^

2) *I)hi tego kapan, chocia pojedyilczo odmawia pacierze,

mówi wszystko w li<'z)ie mnogiej: iJoiitinus rohlMcuvi—Pan z ,na-

7//,^, a lud niejako odpowiada: Z Duchem twoim; nie mówi niechaj

si pomod/, ale mó<llmy si* (h-emun; nie mówi: Pan niech r/?n^'<?

bogosawi, ale niech nas bogosawi; bogosawmy Bogn i t. p.



KOZMOWA X\'ll.

Uroczysto Wszystkich witych i dzie Zaduszny.

Uroczysto wszystkich witych. — Znaczenie tej uroczysto-

ci. — Dzie Zaduszny. — Nauka katolicka o czycu. — Pogrzci y

i pochowjtnie. — Trumny. — alol)a i smutek chrzecijaski. — O-

hrzdy pog-rzebowe: kadzenie, kropienie, posypywanie ziomiji.

katafalek, kierunek trumny, grzebanie w kociele. — Katakumby

i cmentarze. — Dies irae. — Wyczenie pogan i kacerzy z cmen-

tarzów katolickich. — Przybory trumny. — Ostateczne uwajii i za-

kocze io.

Proboszcz tak rozpocz:

Susznie powiedziae Szymonie, wspominajc, e uro-

czysto wszystkich witycli })rzeniesie nas w ducliu do

nieba, gdzie jest mieszkanie bogosawionycli. Takim rze-

czywicie by cel Kocioa w ustanowieniu tej uroczysto-

ci: clicia on nas pobudzi do zupenego, przynajmniej,

przez jeden dzie w roku, zapomnienia o ziemi a oddania,

e si tak wyra, wizyty naszym braciom i siostrom znaj-

dujcym si ju w cliwale. Tak, jako o tern poprzednio

wspomniaem, nie trzeba mniema jakoby tylko tylu w nie-

bie byo wityci, ilu si icli znajduje w kalendarzach,

lub w Martyrologjaci: wic dzie wszystkich witych,
podaje nam sposobno okazania naszej czci tym wszyst

kim, których imiona nawet s nieznane, a którzy nie-

mniej walczyli za imi Zbawiciela dla pozyskania szczsnej

niemiertelnoci, zarówno z tymi, co nam s znani i którzy

z nimi zaywaj wspólnego uczestnictwa w bogiem wi

dzeniu i posiadaniu Boga. leby byo rzeczywicie, gdy-

by niektórzy, co mówi, wielka, jak si spodziewamy,



243

liczba naszej rodziny, naszych przodków, nie znajdowaa
si w raju: zapatrujc si z tego punktu widzenia na uro-

czysto wszystkich witych, mona j poczytywa za

wito familijne. Skadamy w tym dniu wizyt naszym

blinim zamieszkujcym niebo, a serce przepenione ra-

doci na myl, e ci, którzy moe w naszych oczach

dwigali brzemi tego ywota pokadajc nadziej w Bogu
i cierpic dla Jego mioci, tem samem pracowali na

nagrod szczcia wiekuistego. Oni teraz opywaj w szcz-

cie i spoczywaj po trudach tego ywota. Jest to rzecz

bardzo naturaln zapytywa si w tym dniu, czy bdzie-

my mieli jeszcze sposobno obchodzenia tego wita
wród yjcych wspóbraci, gdy to po upywie roku znów
si bdzie obchodzio; albo li te, czy przepdziwszy rok

ten w niewinnoci, w dopenianiu wiernem naszych obo-

wizków, bdziemy je obchodzi wród uwielbie Najwy-
szego w zjednoczeniu z bogosawionymi w wiecznym po-

koju. Wicej anieli inne jakie doroczne wito, ten

dzie przemawia do nas: ci wici byli takimi ludmi, jako

i my byli grzesznymi, odrodzonymi przez chrzest wity,
naleeli po czci do naszego stanu, sposobu ycia, wieku,

pci, yli wród tych, co i my niebezpieczestw, czasami

byli w wikszycli. anieli my kopotach, zadaniem icli

byo zarówno walczy ze zemi skonnociami, namitno-
ciami, a wielu z nich musiao, bez wtpienia, wiksze po-

nosi wysiki, aby je pokona; te same, a moe wiksze
jeszcze mieli przeszkody do spenienia dobrych uczynków;

wspódziaali z t sam ask, któr my moe jeszcze obfi-

ciej, niz oni otrzymujemy: oni odnieli zwyciztwo i na-

byli przez Hwoj ti'wao koron niezwidej szczliwoci.

Moglibymy zaj)omnie o tych prawdach, gdyby si to

dziao w obczynie, w krajaci flalekich, w dawnych wie-

kactr. ale myl o naszych, krewnych, co w asce Boej za-

snli, jest bardzo waciw, abymy si ni j)rzejli. Lecz

kiedy tak wielu bogosawionych o nas tak blizko si ocie-

ra przez wsp(')ln* j)oycie, wiek, pe, miejsce rodzinne,
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a nawet przez pokrewiestwo, moemy miec^ uzasadnion

nadziej, e oni wespr swojem wstawiennictwem nasze

bagania; bo lubo mier zniweczya mio ziemsl^ i cie-

lesn krewnych, którzy dzi s w niebie; to jednak rzecz

pewna, e ojciec nie sta si obojtnym wzgldem syna,

matka wzgldem córki, maonek wzgldem wspómaon-
ki, przyjaciel wzgldem przyjaciela, i e dusze uwielbio.

ne miuj mioci gortsz, a zarazem i czystsz, a przez

swoje wstawiennictwo maj osobliw piecz o dol)ro docze-

sne i duchowe tych, którymi si tak ywo zajmowali za

ycia.

Szymon. Zaiste, uwagi, jakie nam nastrcza uro-

czysto wszystkich witych, s bardzo pocieszajce i bu-

dujce.

Proboszcz. . A o ile wicej si pogramy w tycli

pobonyci uwagaci, o tyle te daleko lepiej i korzystniej

dzie ten wicimy. Nadewszystko za, zajmujc jest

wiadomo, z jakiej to okazji ta uroczysto w Kociele

nastaa. Bya w Rzymie witynia zwana z greckiego

Pantheon (wszecli bogów) powicony wszystkim faszy-

wym bóstwom, zgromadza on przeto poniekd wród swo-

ich murów, obrzydliwoci i zabobony wszystkich narodów.

Lecz kiedy bawochwalstwo zniko, cirzecijanie stali si

posiadaczami tego kocioa i przeksztacili go na wityni
prawdziwego Boga; Benedykt IV Papie konsekrowa go,

na cze i na pamitk Najwitszej Maryi Panny i wszy-

stkich witycli, i kaza do niego sprowadzi relikwje

odgrzebane w okolicy Rzymu. Poniewa tam wici su-

dzy Boga byli uczczeni wspólnie, przeto Grzegorz IV roz-

kaza w r. 8S4, aeby w caym wiecie chrzecijaskim

dnia 1 li.stopada obdiodzono wspólne wito ku uczczeniu

wszystkich witych.
Przejdmy teraz do wzniosego i rzewnego wita,

które bezporednio po uroczystoci wszystkich witych
nastpuje, a tem jest Dzie Zaduszny. Przenoszc si

w duchu w krain bogosawionycli, nie znajdujemy po-
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midzy nimi tych wszystkich, co yli dla Boga i zjednali

sobie ywot wieczny; wielka ich cz nie znalaza si o

tyle czyst, o tyle wit, aeby natychmiast moga doj
do ogldania Boga, który jest sam czystoci i wito-
ci^). Wic musz jeszcze przebywa w czycu, aby si tam
zupenie oczyci i przez bolesne cierpienia wysuy sobie

t doskonao, o której nabycie si mniej troszczyli dla

swojej niedbaoci podczas doczesnego ycia; w tem miej-

scu boleci nie mog oni sobie ju nic wysuy: jedynym
rodkiem mogcym uly ich cierpieniom s modlitwy

wiernych ju-to zostajcych w niebie, ju-to yjcych na
ziemi; oni to ebrz u wspólnego wszystkich Ojca, o za-

godzenie cierpie tych witych dusz i prosz, aby ich

przyj do nieba po oczyszczeniu resztek ich skaenia.

Modlitwa za zmarych jest witym obowizkiem, którego

spenienie, powinno nam by wielce miem, poniewa
znajdujemy jeszcze w czycu naszych krewnych, przyja-

ció i znajomych. Tam to znajduj si szczególniej i po wi-
kszej czci ci, którzy z nami yli, umarli w naszych oczach

i których odprowadzilimy do grobu. Bo przyjaciele moi!

maa jest liczba tych, co schodzc z tego wiata doszli do

tak doskonaej witobliwoci, i im si nic do odpokuto-

wauia nie pozostao, aby od razu zasi mogli w spokoju

bogosawionych. Wic w czycu s ci, z którymi mieli-

my za ycia stosunki, a którzy tam cierpi za przewinie-

nia, do których moe dalimy im sami okazj! Takimi,

by moe, i s: nasz ojciec, matka, blizcy krewni, naj-

milsi przyjaciele, ci, którym nie bylibymy chcieli odmó-

wi adnej posugi. A wic w naszej mocy jest przyj
im w pomoc, w sposób daleko skuteczniejszy ni za ycia;

moemy jeszcze wikszy da dowód naszej ku nim mioci,
odda im daleko znakomitsz posug, gdy si za nich po-

'; Swiyta Teresa mówi, e w wielkiej liczbie (liisz, które

w .swoim zachwycie widziaa, nie byo wiycej jak troje, co poszli

prosto do nieba, nie przeszedszy przez oj,''ien czyj^cowy.
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modlimy. By to moe, i za rok. za miesic, za tydzie,

a moe i dzi jeszcze, b(^dziemy w ich pooeniu, domaga-

jc si(^ takiej samej ])03higi od tych, co tias bd miowali.

Skdind, te biedne dusze nie )d nam niewdziczne za

posug, któr im wywiadczamy: to rzecz pewna, e pa-

mita bd o nas, i wynagrodz sowicie te modlitw^y

wstawiennictwem wasnem za nami, nie dopiero wówczas,

gdy dost[)i wiekuistego szczcia i gdy my sami bdzie-

my w ucisku, ale nawet od dzisiaj; bo dusze te, zszedszy

z tego wiata, mog si zaraz modli i wysugiwa drugim,
lubo nie s w stanie nic wysuy dla siebie ^ ). Takie to

s uwagi, które nam nastrcza dzie Zaduszny, ustano-

wiony przez Koció od kilku wieków, a^y nam te dusze

skuteczniej przy[>oinnie. Okoliczno, e dzie zaduszny

nastpuje zaraz po uroczystoci wszystkich witych, jest

bardzo waciw, aeby ten dzie sta si dla zmarych
korzystniejszym, )o im wicej przyjrzelimy si poprze-

dniego dnia chwale i szczciu Kocioa tryumfujcego,

tein tkliwiej nas przejmuj ])oleci Kocioa cierpicego,

ze wzgldu, e jest jeszcze tak wiele dusz pozbawionycli

tego szczcia: tem wicej serca nasze skaniaj si do

zjednania im tego szczcia suclianiem Mszy witej,
przystpowaniem do witych Sakramentów, modlitw
i dobrymi uczynkami, aeby uly ich cierpieniom a zje-

dna im szczcie, do którego od tak dawna tskni.
wit jest i ziawienn myl, jak czytamy w drugiej

ksidze Macliabeuszów (Xli, 4, (>); modli si za umarych,

aby od grzecliów wyzwoleni zostali."

Tomasz. Modlitwa za umarycli ])ya te jednym

z tych przedmiot()w, co mnie naraa na napaci protes-

tant()w.

Proboszcz. Wystarcza nam wiadomo, e za zmar-

ych modlono si w na j pierwszych wiekach chrzcija-
skiclr-). Rzeczywicie, byo to w zwyczaju u pierwszych

') Zobacz noty 1-sz:^.

-) Zol)acz not 2-g{|.
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chrzecijan, e koció jeden drugiemu, zgromadzenie je-

dno drugiemu, przesyay imiona zmaryci, z prob aby

ich zaleca modlitwom wiernych. Póniej kazano za-

pisywa te imiona polecajc je modlitwom, a ztd po-

wstay tak zwane miertelniki (Mortuaria) albo pobo-

ne plakaty rozdawane licznym kocioom w dniu Mszy
pogrzebowej, lub konduktu, które posyano nieobecnym.

wity Jan Zotousty wspomina, e podczas Mszy witej
dyakou gono si odzywa, ,,Módlmy si za braci zmar-

ych \) w Panu Jezusie," a wity Augustyn mówi: ,,Nie

ma wtpliwoci, e modlitwy Kocioa witego, Ofiara

wita i jamuna, ofiarowana za zmarych, jest poyte-
czn ich duszy, i e Bóg ztd bierze pochop do zastoso-

wania wzgldem nich wikszego miosierdzia, anieli sobie

zasuyli przez grzechy swoje.''— Suchajmy przestrogi

i rady tegD witego Biskupa, módlmy si za dusze braci

cierpice w mkach.
Tym-to sposobem wspomoemy wite dusze, które

sobie dopomódz nie mog, aby si zwolni z wizienia,

w którem s pogrone, a pomnoymy zarazem cze i

chwa Boga. przysparzajc niebu obywateli, braci na-

szych, gdzie pocz swe gosy z chórem witych, uwiel-

biajcych wiekuistego Pana Zastpów.

Szymon. My si nie ograniczamy na modlitwie za

zmarych w sam dzie Zaduszny, ale czynimy to nadto
i w cigu caego roku"^).

Proboszcz. I to bardzo susznie, a czynimy to dla

tego, ze Koció poczytuje modlitw za zmaryci, za obo-

wizek pobony, odziedziczony od Apostoów. Dzie Za-

duszny jest rzeczywicie szczególniej powicony pamici
dusz zmarych; wszelako nie ograniczamy si na modli-

twie za naszycli WHj^óhraci raz do roku, ale czynimy to

')* Bardzo nic\va.<5civvc jest wyiucnic: dusze zmare, które

nie umieraj}^, zamiast dusze zmarych.*

') Zobacz riot<^' '^-\^^^-
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codziennie, wedhig starodawnego chrzecijaskiego poda-

nia. Kaphm przy kadej Mszy witej, poleca dusze zmar-

ych miosierdziu Boemu, a czyni to gównie podczas me
mento za zmarych po podniesieniu i prosi wyranie, a])y

Bóg przyj te dusze do miejsca ochody, wiata i |)okoju.

Ile to razy oprócz tego, odprawiaj si msze aobne za

zmarych w ogólnoci, a w szczegóhioci przy pogrzebach,

egzekwiach, anniwersarzach. czyli dniach dorocznych^ ).

Szymon. -Fest te zwyczaj odprawia podczas po

grzebu kilka mszy aobnych, a gdzieniegdzie przez trzy

dni nastpne.

Proboszcz. Prawidowo czyni si to, w sam dzie
p)Ogrzebu. a nastpnie dnia siódmego i trzydziestego po

mierci. Lecz poniewa trudno jest krewnym i przyja-

cioom zmarego, którzy czsto zdaleka przy])>^waj, zgro-

madza si tak czsto, zamieniono (gdzieniegdzie) ten zwy-

czaj na trzy dni po sobie idce.

Tomasz. Czy to prawda, e w podobnych wypad-

kach msza wita za dusze ofiaruje si tylko wtenczas,

gdy krewni s w stanie opaci koszta pogrzebu?

Proboszcz. Chciej no zauway, mój bracie, e ni-

gdy si msza wita nie odprawia tak wycznie, ani za

ywych, ani za umarych, aby z tego korzystaa jedna

tylko i jedyna osoba, a nie cae spoeczestwo chrzeci-

jaskie. Moemy prosi Boga, aby raczy okaza swoje

miosierdzie szczególniej tej, lub owej duszy i przyj j
do nie)ieskiej chway; ale nie moemy innych dusz j)0-

zbawia pociechy spywajcej na icli korzy z Ofiary

Nowego Przymierza. Tak, jako Zbawiciel ofiarowa si

za wszystkicli na krzyu, tak ponawia On codziennie

sposobem niekrwawym t sam ofiar krwaw, zoon
na Golgocie. Owó to, co si dzieje we wszystkicli mszach,

czy to odprawianych za kilku, czy za jednego yjcego
lub zmarego. Wreszcie, pasterze i rzdcy parafji maj

^ ) Zo)acz not •>-ci{^.
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obowizek odprawiania Mszy witej w kad niedziel

i w kade wito uroczyste za wszystkich ywych i zmar-

ych swoich parafjan; a zatem i za tych, co opuszczeni,

zaniedbani i zapomnieni w biedzie i w ndzy umierajc).

Szymon. Niech ksidz Proboszcz bdzie askaw
objani nieco obrzdy pogrzebowe.

Proboszcz. Mówilimy dotd o ratunku, z jakim

katolicy przychodz w pomoc duszom zmarych. Mówic
za o pogrzebach, doda jeszcze naley iletyle o pobonej
troskliwoci wzgldem ich ciaa.

Tomasz. Dla mnie jest to rzecz cakiem obojtn,
co si z mojem ciaem stanie po mierci.

Proboszcz. Baczc na twój honor, przypuszczam,

e to zupenie bezmylnie powiedzia, albo e mówisz ina-

czej, anieli wewntrznie jeste usposobionym. Koció
katolicki i wszyscy, którzy s rzeczywicie jego dziemi,

inaczej zupenie myl wzgldem swojego ciaa. Ciaa byy
przede*oszystMem narzdziem tylu dobrych uczynków, które

zmarli speniali za ycia, e ju dla tej samej przyczyny

zasuguj na pewien szacunek. PoiMóre, wszystkie Sakra-

menta, które otrzymujemy, dokonywaj si na czonkach
naszych, które temsamem staj si powiconym kocio-

em i odtd m.ieszkaniem Ducha witego, którym yjemy
na tym Boym wiecie, zasilani Jego ask, karmieni wi-
t uczt Ciaa i Krwi Pana Jezusa. Potrzecie, ciaa zmar-

ych s dla nas drogocenne, poniewa mamy nadziej,

a nawet wiara nas upewnia, e zmartwychwstan w dzie
ostatecznego Sdu. na który utworz si na nowo z po-

pioów i ze zgnilizny, aby poczywszy si z dusz, mie
udzia w chwale i szczciu zjeduanem dobrymi uczynka-

mi. I oto dla cz<'go p()grzel)y chrzecijan wyróniay si
po wszystkie czasy od pogrzebów pogaskich. Ciao zmar-

') *I)hi tej(o naleaoln' .sprostowa^, czysto uywano bdne
wyraenie: Zn tluHZr znikaj! n/f iinl>u i, ir majfin^ i tnówir: Zadu-

sz szczej^ólne^o ratunku nie niaji^ce, albo: potrzel)UJi^ce. ^
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lego powinnoby by waciwie biao przybrane, dla przy-

pomnienia yjcym niewinnoci, jak zmary pozyska
przez Chrzest wity, a któr przechowa, lub odzyska
przez pokut, aby j poniós przed trybuna Najwyszego.
Kapani bywaj wystawiani i chowani w u])iorach kapan-
skiei: a zakonnicy i zakonnice w habitach swojego za-

konu. Staroytni poganie zazwyczaj ubierali swoich zmar-

ych w najkosztowniejsze ubiory, ale ten dumny zbytek

zasuy na suszn nagan witego Hieronima, który do

nich przemawia: ,,Jako pogodzi ten przepych i t pró-

no z boleci, z paczem i aobr albo to ciaa boga-

czów nie bd mogy zgni inaczej tylko w najkoszto-

wniejszycli jedwabiach^"

Szymon. Ta i)rzygana daaby si zastosowa do

niektórych dzisiejszych pogrzeb(')w.

Proboszcz. Najpikniejszemi ozdobami martwego

ciaa s te, które przedstawiaj czysto ywota, wiar
w Zbawiciela, nadziej szczcia wiekuistego i powszech-

nego zmartwychwstania. Z tego to powodu chrze-

cijanie nie pal cia zmarych, jak to u pogan ])yo zwy-

czajem, ale ukadaj je w trumnie, która si nastpnie

zamyka i czarnym caunem okrywa. Trumna drewniana

zda sig nam przypomina ark Noego, poniewa zmary
w niej znajduje schronienie, by przej z powodzi tego

wiata i morza miertelnego do ycia lepszego. Krzy
wykrelony na trumnie, krzy poprzedzajcy pochód po-

grzebowy, krzy w rku zmarego i ten wreszcie, który

stawiaj na miejscu cmentarza, gdzie martwe szcztki

czowieka oczekuj dnia ostatecznego Sdu, nastrczaj

myl, e zmary umar jako dobry clirzecijanin i spodzie-

wa si szczsnego zmartwychwstania swojego ciaa przez

zashigi krzya Chrystusowego. Uycie wiata i pomieni

przy pogrzebach siga onych czasów, kiedy ciaa zmar-

ych ciowano w locliach podziemnych, w katakombach,

gdzie wiato byo koniecznie potrzebne, a nadto, e zmar-

ych chowano w nocy. Taki by przynajmniej zwyczaj



251

u ydów. Zkdiimd chrzecijanie, przeladowani przez

trzy wieki, nie mogc grzeba mczenników i zmarych,

musieli to czyni pokryjomu i niepostrzeenie.

Po czasach Konstantego Wielkiego, poczto chowa
zmarych za dnia, zachowujc wszelako zwyczaj uycia
pochodni, które przyczyniay si do podniesienia wietno-

ci i przypominay czasy przeladowania i wiar mczen-
ników. Dalej, jak ju wiecie, wiato ma zarazem zna-

czenie duchowe. Widzc je poczas eksporty, albo go-

rejce okoo katafalka mona sobie wspomnie, jako du-

sza wiernego, podobna do dziewic mdrych idzie na spo-

tkanie swojego boskiego Oblubieca; albo mona sobie

wyobrazi, e zmary by owiecony wiatem wiary,

wznosi si jak pomie nadziej do nieba, a w sercu paa
pomieniem mioci Boej.

Caun miertelny czarnego koloru moe ma swój po-

cztek od starodawnego zwyczaju, kiedy pozostawiano

ciao zmarego odkryte a do chwili eksporty, poczas któ-

rej przykrywano czarnym caunem, aby go zasoni przed

okiem orszaku. Kiedy za póniej [ oczto uywa tru-

mien, zachowano zwyczaj kadzenia caunu dla wikszej

okazaoci pogrzebowego obrzdu.

Ale to, czem si przedewszystkiem wyróniaj po-

grzeby chrzecijan od pogrzebów pogaskich, jest wa-
dnie pocliód aobny, jaki si praktykuje w kociele. Po-

ganie uywali najemnych paczków i paczek, aby pa-

czem i jkiem wyrczali krewnych i przyjació zmarego.

Dla zyskania wikszej nagrody paczkowie posuwali si
do tego. e soV)ie kaleczyli ramiona; rozdrapywali sobie

})oliczki. najeali wony. u<iajc wielk rozparz; mieli

tez niewiasty, obowizane piewa j)ienia aosne. ydzi
nawet naladowali te zwyczaje Greków. I tak, czytamy
w Kwangielji witego Mateusza, e przy zwokacli córki

Jaira byy piszczki i lud zgiek czynicy, oraz muzykanci,

wygrywajcy mnlodje aosne, dla pobudz(uiia obecnych
dopmntku. {Math. /X. /*V). W miejsce tyci wszystkich
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prónoci, które si zmaremu na nic nie przydadz,

chrzecijanie zaprowadzili piew psalmów i modlitw za

spokój jego duszy.

Tomasz. Owó to wszystko moe by dobre dla

wyraenia aoby, smutku, jakiego si doznaje z utraty

krewnego, przyjaciela.

Proboszcz. Zaiste ale te, nie byy chrzecijaskie

i dlatego Ojcowie Kocioa pierwszych wieków, przyga-

niali zawsze chrzecijanom naladujcym bawochwalców
w ich niedorzecznych smutkach. Ju wity Pawe pisa

do Tesaloczyków. (/ Thts. IV, Ul). ,,Nie chcemy bra-

cia, abycie wiedzie nie mieli o tych, którzy zasnli i

abycie si nie smucili jako i drudzy, którzy nadziei nie

maj.'' Chcia przez to powiedzie: Poganie nie wierz
ani w przysze zmartwyci w stanie, ani w ycie wieczne

i dla tego rozpaczaj po zmarych krewnycli, jakoby

w najwikszem nieszczciu; ale wam chrzecijanie wiado-

mo, e mier braci jest dla nich szczciem, bo ona staje

si im pocztkiem ycia wiecznego i chway, której koca
nie bdzie. Zamiast wic pogra si w smutku, mier
powinna was pobudzi do powinszowania im; zamiast

piewów rozpaczliwych macie pienia chway i wdziczno-

ci, jakie piewa naley, i si podobao miosierdziu

Boemu wyzwoli dusze waszych braci z wizów tego

miertelnego ciaa do wolnoci synów Boych. wity
Cyprjan dodaje ( Traci. (Je MoHfdita te): , .Strzemy si
alów i paczów po naszycli zmarych n^aciacli, bo oni

rzeczywicie nie umarli, ale yj w Bogu: nie utracilimy

ich, ale oni nas tylko uprzedzili w ojczynie, porzuciwszy

troch wczeniej ziemsk pielgrzymk i my w^krótce za

nimi j)ójdziemy: owó to dla tego powinnimy tskni do

nich. ale bynajmniej alów nad nimi nie rozwodzi. Po-

niewa oni przywdziali bia szat chway i niemiertelno-

ci, wic nie przystoi nam pojawia si na ich tryumfie

w szatach ao])y: poganie mogliby si z tego gorszy, a

nawet pomyle: jakkolwiekbd chrzecijanie wielkie



25a

rzeczy prawi o yciu wiecznem, ale sama ich zbytnia

aoba i smutek wiadcz, e sami w takowe nie wierz "

Szymon. aoba wszelako, któr przywdziewamy

w skutek mierci naszyci powinowatych, nie zdaje si by
tak dalece sama w sobie nagann, bo nie jest to w naszej

mocy przytumi bole, jakiej ztd doznajemy.

Proboszcz. Bynajmniej; aoba jest nawet su-

szn i nikt zaiste nie bdzie wymaga, abymy obojtnem
okiem patrzyli na martwe zwoki miej nam osoby.

Chrzecijanizm nie chce nas czyni okrutnymi: i owszem

obrzdy, jakich Koció uywa przy pogrzebach, s za-

stosowane do tego, eby w nas utrzyma bole agodn
i spokojn. Lecz Koció nie moe cierpie w nas onej

aoci, która znamionuje raczej rozpacz, anieli mio
prawdziw; a jeeli przechowujemy wiar w ywot wie

czny, bogosawiony i siln ufno, e Bóg przyjmie zmar-

ego do szczsnej niemiertelnoci, jako te. e Opa-

trzno nie zaniedba opiekowa si osieroconymi; wówczas

niezawodnie nie wpadniemy w ow rozpaczliw aob,
która chrzecijanowi zupenie nie przystoi. Dla tego te
wszystkie modlitwy, jakie- Koció odmawia podczas po-

grzebu, nosz to znami nadziei, jak w nas najusilniej

wpaja. Zaraz po przybycia kapana do domu, gdzie

zmary spoczywa, kapan rozpoczyna od tych sów: ,,Gdy-

by na nieprawoci zwaa Panie, Panie, a któby si
ostaT' Potem odmawia Psalm: De profundi^^ w którym
znajduje si ten pikny, pocieszajcy ustp: ,, Albowiem
u Ciebie jest ubaganie... nadziej miaa dusza moja w Pa-

nu... Czekaa dusza moja na sowa Jego. .. od stray po-

rannej a do nocy niecliaj nadziej ma Izrael w Panu,

bo u Pana jest miosierdzie i obfite u Niego odkupienie."

(Ph. L^O). ()rlmawia si te Psalm (.^^^) Miserere, w któ-

rym uciekamy si do boskiego miosierdzia za zmarym,
a kapan koczy tkliw modlitw: iJozgrzesz Iranie, du-

sz sugi 'lewego od wizów grzecliowycli. aby wskrzeszony

przez Ciebie, w ciwale zmartwycliwstrinia pomidzy
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Twoimi witymi i wybranymi odzyska ycie Dowe.

Przez Jezusa Chrystusa Pana naszego^ ).

Szymon. Dla czego kapan pokrapia trumn wod
wicon, kadzi j i sypie na ni ziemi^

Proboszcz. Kapan kropic i kadzc trumn, clice

niejako wyrazi nastpne pragnienie: Tak, jako krople

wody wiconej i zapaci kadzida spywaj na to martwe
ciao, tak te i dobro Boa niecli spynie na dusz tego

nieboszczyka, i spiawi, by zaywa wiekuistej ciw«y!
Trzy garstki ziemi rzucaj si na trumn przy wyrzeczeniu

sów: ..Z ziemi utworzye mnie i ciaem przyodziae

mnie, wskrze mnie Boe Zbawicielu mój w ostateczny

dzie." Sowa te dostatecznie wyjaniaj obrzd ustano-

wiony, dla przypomnienia wiernym, jakim by ici po

cztek, a jakim bdzie koniec, gdy czowiek stworzony

zosta z muu ziemi i obróci si w procli i w ziemi, z któ-

rej jest wzity: ale zmartwycli wstanie nas zaprowadzi do

ywota nowego.

Szymon. Ale kapan })okrapia równie trumn
okryt w kociele caunem, pomimo, e czasem trumna

jest pust.

Proboszcz. Trumna ta zastpuje tylko rzeczywist

trumn, jakoby w niej spoczyway zwoki zmarego, za

którego si odbywaj modlitwy i egzekwje. Dawniej

umieszczano ciao zmarego przed jego pocliowaniem

w miejscu, gdzie teraz stawiaj katafalk i zostawao ono

tu do dnia trzeciego lub duej, a do czasu jego pocio-

wania: orlmawiano wobec ciaa naboestwo aobne, a

poniewa chrzecijanie przepdzali tam ca noc, przeto

nazwano to naboestwo tak jak dotd Wigiljami. ( Wi
Ijami czyli czuwaniem).

W ci«4U tycli dni odprawiano Msze wite za zmar-

ego: ale, gdy róne przyczyny si)Owody>vay zaniechanie

tego zwyczaju, zastpiono go katafalkiem z prón tru-

M /^ Kytuahi trancu^kie^^o.
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mn, aby przynajmniej pami dawnego zwyczaju prze-

chowa. Co si tyczy samego kierunku, zadziwi was to,

e przestrzegano, aby ciao zmarego skadano w grobie

w takiem pooeniu, iby kierunek jego by ku wscio-

dowi: ten dawny zwyczaj wskazuje, e ctirzecijanie poka-

daj w Panu Bogu zaufanie i nadziej w Jezusie Chry-

stusie, który jest wiatem duszy, podobnie jako wschód

soca owieca wiat materjatiy.

Szymon. Mówi nam ksidz Proboszcz, e kocioy
powinny mie kierunek ku wschodowi, a obecnie sy-

szymy nam prawie tene sam powód.

Proboszcz. Bardzo susznie. Dla tej równie przy-

czyny i trumny znajdujce si w dawnyci kocioach,

zwrócone s ku wielkiemu otarzowi, a wic ku wscho-

dowi. Ciaa tylko samych kapanów kad si tak, aby

oblicze ich byo zwrócone do ludu. jak to czynili za ycia
z wysokoci otarza.

Szymon. Zwyczaj grzebania umarych w kociele

ju dzi nie istnieje.

Proboszcz. Oto. jak si ta rzecz ma. Staroytni

Rzymianie mieli zwyczaj chowania zmarych poza mia

etami, ])0 dwóch stronacli publicznego gocica; nie do

jjuszczali. aby ciaa zmaryci grzebano wród miasta

Wic te i chrzecijanie musieli podczas przeladowa
zmarych poza miasto wynosi. Miejsca do tego wybrane
byy to rozlege lochy podziemne, podzielone na koryta

r^e. podobnie jak ulice miasta, po bokaci którycli pomie

szczano ciaa. W katakumbach rzymskich znajduj si
tysice tego rodzaju grobów opatrzonyci czsto, bardzo

zajiiiujcyrni napisami. Te korytarze miay niekiedy dwa
do trzech pitr jerlrie nad drugieiiii, a muiy ich boczne

byy cakowicie zapenione szcztkami cia chrzecijan-

ttkieh. Czsto te korytarze przytykay do wielkich |)rze-

8trzeni, któreby UKjna przyrówna do rynków pu)liczny(di,

albo (\() targowisk jakiego niiasta. Tamto chrzecijanie

-^i zbierali dla odprawiania witych tajcMnnic w pobliu
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gro)ów witych Mczenników. Nazwano te podziemia

katakumbami, cmentarzami albo dormitorjami (sypialnia-

mi), bo wierni mier, za krótki sen poprzerlzajcy zmar-

twychwstanie poczytywali M- Chrzecijanie miewali swo-

je cmentarze podziemne w wielu wikszych miastach.

Lecz zdarzao si czasem, e gorliwsi z nich zabierali

w nocy ciaa mczenników, aby je pochowa w kryjówce

swego wasnego domu.

Po czasach Konstantego Wielkiego, gdy poczto sta-

wia kocioy publiczne, przeniesiono do nich ciaa wi-
tych Apostoów i Mczenników. Wierni niczego bardziej

nie pragnli nad to, aby po mierci pochowani byli, o ile

mona najbliej grobów, w których zoone byy te reli-

kwie, i poczytywali sobie za wielki zaszczyt spoczywa
w ssiedztwie tych mnych wyznawców Ewangelji, któ-

rych kochali ze wzgldu na ich cnoty chrzecijaskie.

Chcieli te przez takie ssiedztwo wyrazi pragnienie pozy-

skania pomocy ich i porednictwa dla spokoju swej duszy,

a take yczenie, aeby wierni zmarli w wyznawaniu wia-

ry chrzecijaskiej, nie byli zamieszczani pomidzy poga-

nami i niewiernymi ' ). W tej materji i Tertulijn mówi:

,,Jeli ju dozwolono y z niewiernymi, to nie wolno

z nimi w zjednoczeniu pozostawa po mierci.'' Z pocztku
wic nie chowano zmarych za miastem, ale w otoczeniu

kocioa, lub w samym kociele. Wzgldy sanitarne spo-

wodoway póniej prawa zabraniajce grzebania zmarycli

w kocioach, z wyjtkiem panujcych, biskupów, a

gdzieniegdzie ka[)anów i zakonników. Chrzecijanie,

kt()rzy si odznaczali cnotami, lub stali si znakomitymi

dobrodziejami kocioów, zyskiwali te czasem ten przy-

wilej. Póniej ograniczono te wzgldy do bardzo maych

' ) Zol)ac'z nolr 4-ti^.

'-) Swiyty Auf^ustyii w dzieo: Troshiitroi' o ^tinnr^nc}) zape-

wnia, e jest to l)anlzo korzystneni dla zmarych, aeby byH po-

grzebani przy nrrobach M^^czenników.
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wyjtków, poniewa pomnaaniem tych grobów zdrowie

wiernych byoby bardzo zagroone. Wszelako chrzeci-

janie nie byli zupenie pozbawieni pociechy spoczywania

w pobliu witego nad witymi, bo cmantarze byway
w otoczeniu kocioa.

*Dzi, gdy cmentarze wszdzie urzdzaj si poza

miastami i wsiami, poboni chrzecijanie, wznawiajc
niejako dawn tradycj, zwykli na samych grzebalnych

cmentarzach stawia osobne kocioy, lub kaplice, aby si
w nich, chocia czasami Msza wita w otoczeniu i w s
ledztwie zmarych odprawiaa. ^

Tomasz. Przytaczano w ostatnich czasach te same

powody do usunicia cmentarzy z otoczenia kocioów na

miejsca za miastami i wioskami; co zaiste jest bardzo

chwalebnem.

Proboszcz. Papiee nie przestawali si nigdy tro-

szczy o dobro nawet doczesne wiernych; kilka koncyliów

usiowao ogranicza grzebanie zmarych w kocioach
lub w bezporedniem ich otoczeniu. O ile tu szo o poytek
materyalny wiernych, który skania do takich zmian, byo
to zaiste rzecz chwalebn; ale, powiedziawszy prawd, ten

powód say tylko za pretekst, dla osignienia innego,

mniej chwalebnego celu; lkano si przedewszystkiem

wspomnienia mierci, które pomimo swojej niezmiernej

uytecznoi duchowej, dla ludzi pobonych, jest wiato

wcom bardzo niemilem. Kade przyjcie do kocioa spro-

wadza nas do grobowców naszych przodków, a to nam
przypomina ich cnoty i zasugi, a tern samem domaga si
od nas, abymy icli naladowaniem okazali, e jestemy
godnymi ich potomkami. Pocliód pomidzy grobami od-

zywa si do nas uroczystym gosem i dziwnie usposabia,

abymy si w kociele z przyzwoitem wewntrznem nabo-

estwem pomodlili. Lecz i do modlitwy za zmarych
czujemy si by wicej usposobionymi, gdy ])rzy wnijciu
do kocioa po i(']j grobach stijamy i pomidzy ich po-

mnikami si przechadzamy. Wreszcie, blizko grobów-

IM^k. Kocioa Katolicki'(^o. 9.
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ców nieustannie nam nasz mier przypomina, a to wspo-

mnienie nie moe nigdy by nazbyt czstem, aby nas od

grzechu ochronio, a do pilnego wiczenia si w dobrem,

do orzewienia naszej ociaoci, do pogardy rzeczy zni-

komyci przywodzio, wedug tych sów mdrca Paskie-

go: ,,Pomnij czowiecze na rzeczy ostateczne, a nigdy nie

zgrzetJzysz.'' Pami o mierci i o tem, co bezporednio po

niej nastpi, powinno si szczególniej podczas pogrzebów,

jako i zwiedzenia cmantarzy w nas odnawia. Same te
modlitwy, które wedug przepisów Kocioa przy umar-

ych si odprawiaj, s tak uoone, e zarazem su i y-
jcym za bodziec do pomylenia o mierci i po niej nast-

pujcym sdzie. Rozwaajcie tylko pilnie znaczenie tego

rzewnego a dobrze wam znanego pienia, które si podczas

Mszy w. w Dzie Zaduszny i pogrzebowy odmawia, a w
czasie procesji dnia zadusznego piewa: ,,Dzie on, dzie
sdu Paskiego '^).

Szymon. Znamy prawie cae to pienie, które bar-

dzo do serca przemawia, skaniajc nas do uwag o naszej

ostatniej g(^dzinie i o niewtpliwytn ostatecznym sdzie.

Proboszcz. Ten wzniosy lament, ten olbrzymi obraz

ostatecznego Sdu, ten gony okrzyk trwogi i smutku, po

którym nastpuje baganie tak bolesne, te wzniose obra-

zy, jakie nam Ewangielja podaje dhi uagodzenia tych

wspomnie, obrazy Pasterza, jawno-grzesznicy, ta wewn-
trzna trwoga, zstpujca stopniowo do rzewnego alu za

grzechy i do nadziei: wszystko to przedziwnie wyraone
w melodji kocielnej, która jest niemniej, jak sam tekst

przecudn. Widzi si, e tak powiem, sztandar krzya po-

wiewajcy na wysokoci fundamentu, wiat w pomie-

niach, mier, wprawiajca w zdumienie wiat zestraclia-

ny, oczekujcy swego wyroku, syszy si trby na sd
wzywajce, szelest zowrogi kart ksigi, gdzie spisane s

^) Przypisuj}^ to pionie aosne Kardynaowi Malabranca znnar-

emu w kocu XIII wieku.
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najgbsze serca tajniki. Drymy, szlochamy, ale te nie

tracimy nadziei.

Przypatrzcie si jeszcze macierzyskiej postawie,

w jakiej si jawi nasza matka Koció wity, który stawa

jako porednik i obroca biednego nieboszczyka! W przy-

puszczeniu, e on jeszcze nie usysza nieodwoalnego wyro-

ku, ta matka kadzie mu w usta modlitw zdoln zmik-

czy serce Boe. Ten piew jest pewnym rodzajem osta-

tniego poegnania swoich dzieci, którym z serca towarzy-

szy i ciga ich myl a do niebieskiej ojczyzny.

Wszyscy uznali wznioso tego pienia, a inni mówili,

e trzebaby mie serce kamienne, eby si niem nie roz-

rzewni.

Tomasz sam podziela te uczucia, ale mia jeszcze nie-

jakie wtpliwoci. Nie mog poj, rzek, dla czego

jeszcze i poza grób i^osuwa si y^yczenie niewiernych od

chrzecijan i grzebie si ich w osobnem miejscu. Zdaje. mi
si, e to tchnie nietolerancj, a wic jest niegodziwem,

tembardziej, gdy si dochodzi nawet do tego stopnia, e
si nie dozwala katolików grzeba na cmentarzach prote-

stantów. Mnie si przynajmniej zdaje, e popioy katoli-

ków nie powadz si pod ziemi, z popioami protestantów..

Proboszcz zdawa si niezauway uniesienia, jakie

Tomasz przy tych ostatnich wyraeniach objawia, ale

odrzek z caym spokojem:

Tomaszu! czy i to bdziesz uwaa za nierozumne, e
na[)rzykad jaka rodzina posiada swój grób familijny i e
pragnie, aby kiedy spocza pod wspólnym krzyem z ty-

mi, których za ycia kochaa?

Tomasz. W tern nie widz adnej przygany, ale do

czegó to prowadzi? co to ma za zwizek z mc
)
jem zapyta-

niem?

Proboscz. Kto wie... Czy by przygani takiej ro-

dzinie, e)y do swego grobu nie dopuszczaa ciaa obcych

osób?

Tomasz. i»yn;ijrnniej: ])o tym sposobem gr(')b taki,
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przestaby by grobem familijnym.

Proboszcz. A wic teraz zgoda! e czsto w jakiej

rodzinie osoby, które oprócz pokrewiestwa lub powino-

wactwa nic wspólnego z sob nie miay, ale yciem swo-

jem, uczuciami i czynami zupenie si od swojej rodziny

róniy. A teraz powiniene wiedzie, e cay Koció ka-

tolicki, stanowi pod pewnym wzgldem jedn rodzin sko-

jarzon nie zwizkiem krwi, ale powinowactwem ducho-

wem. W cigu caego ycia cz si jedn wspóln wia-

r, jedna wspólna nadzieja jest ich dwigni, jedna i ta
sama mio Boga jest ich skojarzeniem przez spenianie

tych samych przykaza, ta sama aska wspólnych Sakra-

mentów jest ich udziaem, wszyscy s powoani i przezna-

czeni do tej samej wiecznej chway, dla której wspólnie

walcz. A wic jake im mona gani, e pragn, aby

ich s/.cztki miertelne, po mierci te spoczy wspólnie

z tymi, którzy byli z nimi zjednoczeni wspóln wiar, na-

dziej i niir;ci? Owó to dla tego oni si w pierwszych

wiekach odczali od pogan, dla tego budowali sobie oso-

bne katakumby, wycznie przeznaczone do chowania cia

czonków swojej rodziny, poniewa cay cmentarz katolicki

jest niejako jednym wspólnym faaiilijnym grobem. I^ey

to w samej naturze rzeczy, e prawowierni dbali o to, aby

zgoda i mio jaka ich czya za ycia, przeduaa si je-

szcze i poza grobem, i e na to ukonem okiem patrzyli, je-

eli si jaki obcy natrt narzuca w szeregi ich zmarych.

Co si tyczy nas katolików, my wierzymy, e mona i trze-

ba si modli zadusz zmarych; lecz poganie i protestan-

ci w to nie wierz. Jak to nam przykro sprawia, jeli

modlc si za naszyci wspó^raci w Chrystusie, stojc nad

ich grobami, mamy przed oczyma tych, co niegdy t wia-

r zbijali, zaprzeczali, bluwili. Mio nam jest przystra-

ja nasze groby znakiem Zbawiciela, protestanci za gor-

sz si z tego, co zaiste jest dziwnem; oni tym sposobem

a nadto wyranie, lubo bezwiednie przypominaj tych,

dla których krzy by gupstwem i zgorszeniem, a domaga-
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j si, abymy dla ich upodobania wspóbraci naszych pod

cieniem krzya nie skadali. My, mamy w uczczeniu ciaa

zmarych jako narzdzia cnotliwego ycia, a czcigodne

szcztki oceniamy jako przeznaczone do wspólnoci wieku-

istej chway; kacerze za, szydz sobie z tego tak natural-

nego uczczenia, i z modlitwy za umarych; oni za, t na-

sz pobono za zabobon poczytuj. Te s przyczyny,

które uprawniaj katolików, i nieradzi przyzwalaj na to,

aby kacerzy wspólnie z nimi grzebano.

Tomasz. A cóby byo, gdyby naprzykad kto nie

chcia by pochowanym na cmentarzu wycznie dla kato-

lików przeznaczonym?

Proboszcz. W takim wypadku nikt, ani nawet Ko-

ció nie nagliby, aby zosta pochowanym na katolickim

cmentarzu. Przeciwnie, przypuszczaby, baczc na oko-

licznoci, e taki, tern samem da dowód, e nie chcia na-

lee do rodziny katolickiej, i e przeto utraci prawo, aby

by pochowanym wspólnie z innymi wiernymi dziemi Ko-

cioa, i aby w modlitwach mie udzia. Albowiem prawo
pogrzebu midzy czonkami Kocioa, utrac si przez wy-

rzeczenie si wiary, gdy to jest wyrane, i czynami dowie-

dzione. Takimi s, którzy zaniedbuj przyjcia Komunji
Wielkanocnej, ci, którzy wiodc gorszce ycie nie chcieli

si nawróci, dalej ci, co si sami ycia dobrowolnie poz-

bawili (samobójcy). Jest to wreszcie rzecz sprawiedliwa,

e ten, który a do ostatniej chwili pogardza Kocioem
katolickim i stroni od domu Boego, a wic i sam z rodzi-

ny katolickiej si wyczy, by te i po mierci wyczo-
nym z Kocioa i jego j)rzysionku czyli z cmentarza.^)

Szymon. Ale odkd cmentarze nie znajduj si
obok kocioa, chyba nie ma ])otrzeby uwaa ich za przed-

sionek kocioai;

Proboszcz. Przeciwni^r, bo jakkolwiek odlegym
byby cmentarz od kocioa, odl<'gor ta ni(^ przc^szkadza,

) Zol>acz not .">-4.
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eby cmentarz nie by poczytywanym za miejsce czcigodne,

wite i stanowice poniekd cz samego kocioa, i z tej

te przyczyny bywa on powicany sposobem osobliwym i

uroczystym.

Szymon. A wic prosimy op«)wiedzie nam jahim

to sposobem ciaentarze bywaj j^owicanef

Proboszcz. Speni to yczenie króciuclino.

W wilj powicenia stawiaj pi krzyów na przy-

szym cmentarzu, jeden z nicli wikszy na rodku, a czte-

ry mniejsze w czterech rogacli. Przed kadym krzyem
umieszczaj po jednym trójramiennym wieczniku tak,

iby w kadym z nich umieci mona trzy woskowe wie-

czki. W sam dzie powicenia zapalaj si owe wieczni-

ki a biskup lub upowaniony do tego kapan uprasza w li-

tanji do wszystkich witycli i w osobliwej modlitwie, ae-

by W)g raczy oczyci, pobogosawi, powici i spra-

wi, aby wszystkie ciaa, które z czasem bd chowane

w tej ziemi, znalazy si godnemi zjednoczenia z duszami

bogosawionemi i uczestniczenia w weselu ywota wieczne-

go.

Szymon. Co znacz owe wiece na piciu krzy-

ach?
Proboszcz. wiece s znamieniem modlitw odma-

wianych przez biskupa w dniu powicenia, a nastpnie

i przez wierny lud, o pozyskanie szczcia z wysoka, dla

tycli wszystkich, co spoczywa bd na tym cmentarzu.

Krzye przedewszystkiem oznaczaj, e miejsce to jest wy-

jte z pod wszelkiego doczesnego i wiatowego uytku, i e
biskup takowe bierze w swoje posiadanie; oznacza zara-

zem, e clirzecijanie, co tu pochowani bd, oczekuj od

Jezusa ukrzyowanego, swego zbawienia i szczcia, e po-

kadaj nadziej w Jego zasugach i chc oczekiwa na

wielki dzie ostatetecznego Sdu pod cieniem tycli wi-
tych gode zbawienia.

'

)

^) Zobacz not G-tj^.
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Szymon. Wic te i hrzye stawiane ponad grobami

maj takie samo znaczenie?

Proboszcz. Tak zaiste; wielki krzy postawiony

w rodku cmentarza wedug przepisów Kocioa, i mae
krzye ponad szczegóowymi grobami, maj jedno i to sa-

mo znaczenie. Zwyczaj przyozdabiania tego ostatniego

przybytku katolików znakiem krzya witego, jest bardzo

piknym i zgodnym z myl Kocioa.
Pomniki najkosztowniejsze, na których to godo

krzya si nie znajduje, nie maj adnego znaczenia, jeli

je porównamy z najprostszym drewnianym krzyem, usta-

wionym na grobie wyznawcy chrzecijaskiego.

Tomasz. Wic na grobach nie powinno si nic sta-

wia oprócz samego krzya?

Proboszcz. Daleki jestem od tej wycznoci. Lubo
daj krzyowi pierwszestwo, nie mam jednak nic prze-

ciwko innym aobnym pomnikom, aby tylko krzy lub in-

ny znak zbawienia by tam pomieszczonym^). Przyznaj,

e to nie jest bynajmniej chlubnem dla pamici zmarego,

gdy nad jego grobem stawiaj pomnik, coby zarówno

móg sta nad grobem poganina lub turka.— Ale wrómy
do obrzdów powicenia.

Biskup powica wod z sol tak samo jak przed kon-

sekracj kocioa; pokrapia si ni we wszystkich kierun-

kach plac podlegy powiceniu. Obchodzc cmentarz

przystawa przed kadym krzyem i baga Boga o spoczy-

ne;k wieczny dla wszystkich wiernych, którzy tu pochowa-

ni bd, by zwolnieni zostali od wizów grzechowych

w dniu zmartwychwstania, gdy zabrzmi trby anioów, i

') *Takio j^odo zastpuj}^ to i liter}' 1). O. M., umieszczane

na wierzchu ponmików, a zwaszcza z acillskiomi napisami, bo

oznaczajjj: Ho^u Najwyszemu, Najlepszemu {J)eo Optiino If(tivl-

7/10,) co niektórzy mylnie; tumaczu przez Dom, a w dalszym cinjt^u

piszJj imi i nazwisko zmarego w drii^nm przy])adku, np. ,Iana,

Antoniego N. y.^
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eby mogli uwielbia lask i miosierdzie w zjednoczeniu

ze wszystkimi i^^wictymi. Uroczysto koczy si odpra-

wianiem Mszy witej na której kapan ponawia te same
proby.

Szymon. Jest to rzecz bardzo pocieszajc, e po

mierci nasze ciaa spoczywa bd na miejscn, podobne-

mi jak i koció' modlitwami powiconem.
Proboszcz. To te to,, co sprawia, e wszyscy kato-

licy uwaaj i maj w uczczeniu to niiejce na równi z sa-

mym Kocioem. Cmentarze bd spoczynkiem szcztków

naszego ciaa. Spoczynek i pokój prawdziwy nie stanowi
bynamniej dóbr tego wiata; tylko zczenie wiekuiste na-

szej duszy z Bogiem jest prawdziwem dobrem i szczciem
wedug sów Mdroci, wiecznej. {*Sap. III, 1,3.) „Dusze

sprawiedliwych w rce Boej, a nie tknie si ich mka
mierci. Zdao si oczom gupieli, e umarli, lecz oni s
w pokoju!"

Sprawiedliwi i grzesznicy, pszenica i kkol s pomie-

szani pospou do czasu; zwoani przez Anioów [podnios

si, by si zgromadzi do gospodarskiego spichlerza, lub

by wrzuconymi w ogie. W tem to znaczeniu cmentarz

jest prawdziw rol Bo, w której zasiewaj si ciaa, aby

zmartwychwstay do ycia. Trwog si przejmujemy na

myl, e niema ani jednego cmentarza na ziemi, na któ-

ryui si nie przebudz potpieni. Ale kochani bracia! po-

stpuj uiy tak, abymy do tych ostatnich nie byli policze-

ni! Atoli z drugiej strony mio mi wspomnie, e liczni

sprawiedliwi spoczywajcy na tej Boej roli, po tem yciu

cierpienia i walki zwycisko przebytem, w onczas wstan,

by y wiecznym ywotem. Pocieszajcem jest, e moemy
sobie pomyle, i ze wszystkich tych cia, co zasny
w pokoju, wielka liczba przebudzi si na swoje uwielbie-

nie. Wielu zaiste musi jeszcze pokutowa, aby si oczyci
ze skaz swoich, oraz mniej lub wicej licznych niedosko-

naoci, które z tego ycia ponieli do ycia drugiego; lecz

czy ich i)okuta bdzie dusz czy krótsz, nale oni je-
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dnak do liczby wybranych i stan po Boej prawicy. Jak-

e wic wielkie powinno by uczczenie tego miejsca, na

którem spoczywa tyle relikwji, tylu witych obywateli

raju. Kada z tych koci, które tu znajdujemy, moe na-

ley do ciaa, którego dusza w towarzystwie Anioów i

witych, wpatruje si bezustannie w oblicze Boga.

Szymon. O jake to wszystko jest wzniose!

Proboszcz. Starajcie sie czsto wznawia w sobie

podobne uwagi, i nie aujcie wszelkich wysików do pro-

wadzenia ycia chrzecijaskiego, aeby wasze ciaa mogy
w dzie ostateczny dozna uwiebienia. Strzecie si w ja-

kikolwiek sposób znieway to miejsce, na którem spoczy-

waj wasi przodkowie i wszyscy bracia w Jezusie Chrystu-

sie, co was tu poprzedzili; upominajcie wasze dzieci, aby

si nie dopuszczay jakiej niegodziwoci na tern miejscu.

Strzecie si sami jakiej lekkomylnoci, coby obraaa
uczucie chrzecijaskie. Jest to zaiste znakiem niewt-
pliwym, i parafia jest pozbawion ducha chrzecijaskie-

go, gdy si na cmentarzu pasie bydo lub trzoda, albo gdy
si na takim placu pótna biel itp. ^), a przechodze mo-

e, nie naraajc si aa potwarz, sdzi o waszych uczu-

ciach wedug tego, jak oceniacie to miejsce przez Koció
Boy powicone.

Tak skoczy Proboszcz oznajmiajc, e na tem urywa
wykad roku liturgicznego. Nie podobna opisa alu, ja-

ki si objawi w zgromiadzeniu, tak i Pasterz móg go u-

koi jedynie zapewnieniem, e to czyni z powodu zimnej

pory roku, aby ich zdrowia na szwank nie naraa, i obiet-

nic, e im póniej, z nastaniem lata wytumaczy obrzdy,

jakici Koció uywa podczas sprawowania witych Sa-

kramentów; zaleci zarazem, aeby o i)e monoci .starali

si zacliowa w pamici to, cz63go ich naucza i ae)y do-

') Zobacz noty 7-jj.
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kiadali wszelkich usiowa, by czynem spenia rady. ja-

kie im udziela, w nadziei, e z nich obfite odnios korzy-

ci nietylko za ycia, ale co wiksza po mierci.— Oddala-

jc si za, udzieli im bogosawiestwa i poleci opiece

Najwyszego.



OBJANIENIA

do rozmowy szesnastej.

(1) Strona czysca pocieszajca.

Wedug w. Katarzyny Genueskiej, czyciec jest

miejscem nie samych tylko cierpie, ale jest te miejscem

mioci. Dusza wyswobodzona z ciaa w asce Boej, ko-

cha Boga z zapaem tu na ziemi niepojtym, a ta mio
sprawia jej jednoczenie i rado i mk: mka dla niej

jest odczenie od Boga; w miar jednak swego oczyszcze-

nia wzrasta jej upodobanie w cierpieniu, radaby eby to

cierpienie stao si dla niej sroszem i wicej natonem,
by si tylko coprdzej z Bogiem poczy. Cierpienia jej

s niewypowiedziane, ale te stanowi dla niej szczcie.

Kocha ona ogie, co j poera, bo ten jest drog wiodc
do Boga. Bóg j ko(^ha, a to jej wystarcza. O ile Bóg
wicej podnieca te pomienie, o tyle ona wicej si pocie-

sza. Mówimy czasem po ludzku, ebymy przeszli po a-
rcych si wglach, byle osgn przedmiot ulubiony.

Owó tern jest czyciec; dusza nasza podobna jest do zota

oczyszczajcego si w tyglu. Skoro si mieszanina oczyci,

ogie ju adego w])ywu na ni nie wywiera. Dusza raz

oczyszczona pozostaaby w pomieniach, gdyby w nich

upatrywaa niebo. Kurz który przeszkadza by si w kry-

sztale nie amay promienie soca niebieskiego, znik.

Bóg zajmuje wntrze duszy, albo racz(^j ona zatapia si
w Hogu.

(2) Zwyczaje odnoszce siej do modlitwy za
zmarych.

Koció nie ogranicza si jednorazow doroczn modlit-
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w za zmarych nieustannie cierpicych: i owszem, sprzy-

ja on zawsze praktykom pobonym, podtrzymujcym nie-

ustann pami yjcych o zmarych wspóbraciach swoich.

W roku 1840 urodzi si we Wloszecli wity, który mia
by clilub swojego wieku: Kajetan z Sieny. Przedmio-

tem tkliwoci jego serca byy przedewszystkiem dusze cier-

pice w czyscu. Przybywszy do Rzymu, zaprowadzi po-

bony zwyczaj, dotd si przecliowujcy. Nazywamy go

zdrowal za zmarych (Ave Maria mortuorum.) Gdy po

zachodzie soca noc zapada nad siedmiopagórkow stolic,

dzwony odzywaj si aosnym jkiem. One to przypomi-

naj chrzecijanom, zabierajcym si do spoczynku, aby

wspomnieli o duszach, któryci oem bd gorejce po-

mienie, a poboni zabieraj si do zmówienia psalmu: De
2)rofundis (Z gbokoci wolaem do Ciebie Panie,) albo

te do odmówienia modlitwy na kady dzie tygodnia,

z ksieczki wmiecie witem bardzo upowszechnionej;

owó i praktyka pobona, ustalona w Rzymie na korzy
tych dusz cierpicych. Trzeba bezwtpienia przyzna, e
te i tym podobne praktyki wicej zaspokoj serca, anieli

widok pysznych pomników, a nawet wspaniaych uroczy-

stoci jakiemi si Rzym szczyci. Przekonywaj one przy-

najinniej najob(\jtniejszego przyl^ysza, e matka wiary

jest zarazem i matk mioci, która nawet i poza desk
grobow si przedua.

*Z tej rzymskiej praktyki pochodzi zapewne zwyczaj

i w naszych parafjach, e po oddzwonieniu na wieczorne

Anio Paski, uderzaj w may dzwon trzy razy, zachca-

jc wiernych do odmówienia trzech Z(hotva za dusze

zmarych.*

(3) Zwyczaj yczenia gdy si wspomina o zmarych:

Niech {/o Bóg ma lo Swojej opiecel Niech go Bóg przyjmie

do Swojej chway! Panie, ^cie nad jego dusz! i tym po-

dobnie, ju teraz z mody wychodzi pospou z tyloma pik-

nymi i witymi zwyczajami, które cigle pobudzay do

modlitwy; dzi mówi: Mój nieboszczyk ojciec nawet bez
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dodania wzmianki o jego wyznaniu, gdy tymczasem daw-

niej mawiano: oiitej pamici mój ojciec oby go Bóg mia
XV Swojej chwale! albo: Boe, toie nad jego dusz! Kt^m
sposobem odnawiano, domylnie, wiar w ycie przysze,

nadziej odzyskania swoich przyjació na onie Boem, i

wiczono si w zamiowaniu zmarych przez te krótkie dla

nich yczenia. Dzisiejsza moda nie znosi podobnego spo-

sobu mówienia, któryby przypomina znami chrzecija-

skie.

(4) Tegoczesne pomniki trc po najwikszej czci
duchem bawochwalczego poganizmu. Juto stawiaj sup
zamany, to znów Nimf paczc, albo Genjusza z pocho-

dni zaman lub odwrócon, albo co jeszcze gorszego

np, kilkoro mazgajów lecych na kamieniu pod urn ez,

majcych przypomina yjcym zmarych braci, co ich do

grobu wyprzedzili. Indziej lkaj si krzya, a mier po-

zbawiona wszelkich oznak nadziei, zdaje si by wiekuist.

Nie domagaj si ju w napisach lub w plakatach modlit-

wy za zmarego, idzie tylko o to, aby uwieczni jego pa-

mi; zamiast Requiescat in pace, niech odpoczywa w po-

koju; albo: odpoczynek wieczny racz mu da Panie, pisze

si ])0gaskie: Sittibiterraleiois: niech ci ziemia lekk
bdzie! Zreszt nie ma tu nic, coby podnosio czowieka,

nic coby przemawiao do duszy lub serca, nic, coby natr-
cao, e tu ley wierny. Chrztem powicony, l:)agcy

przechodnia o litociw modlitw. Nazwa mausoleiim, i^k
pomnikom nadaj, odpowiada doskonale wyobraeniu
wiatowemu, przypominajcemu pomniki gorszce, które

nie powinnyby by cierpiane na cmentarzach chrzecijaii-

skici. Dodajmy, e zwyczaj przedstawiania mierci, nio-

scej w jednej rce kos, a w drugiej kle[)syclr, jest to

wyobraenie boka pogaskiego Saturna. (Boka czasu,

ojca Jowisza, co niby ])oera swojf^ wasne dzieci.)

(5) 'J'ym podzifuniom nadawano róne nazwy. Na-

zywano je zgromadzeniem Mczennikórt), poniewa w nich

skadano ciaa wiernyci, co padli oiiar swej wiary, z tla-
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szk krwi, z gahizk wawrzynu, jako godiem zwycistwa.
Zwano je arenami,^) aeby upamitni chlubn walk, ja-

k staczali dla sprawy Pana Jezusa. Ale najczciej

cmentarzami, co w naszym jzyku znaczy sypialnia! Wyraz
bogiej nadziei, który kae poczytywa mier za sen nieco

duszy od spoczynku nocnego, ale po którym nastpi
przebudzenie wiekuiste. {Giraiid.)

(G) Na cmentarzu katolickim powinni by chowani

tylko katolicy, wyjwszy wszelako tych, co w grzechu

miertelnym bez pokuty umieraj, naprzykad: ofiary po-

jedynku, samobójtwa itp. Dzieci nieywo zrodzone i nie-

ochrzczone powinny te by chowane poza obrbem miej-

sca powiconego. Koncyljum Medjolaskie ustanowio,

aeby zezwoli na grzebanie zwok zmarych skutkiem wy-

roku sprawiedliwoci, jeeli si poprzednio spowiadali, al-

bo przynajmniej pragnli przyjmowa wite Sakramenta.

Czytamy w Ksidze czwartej Djalogów w. Grzegorza, e
pewien czowiek, który prowadzi ycie bezecne, pochowa-

ny zosta w kociele w. Faustyna w Brescji. Nastpnej
nocy wity Faustyn objawi si kustoszowi tego kocioa
i rzek mu: ,,Donie biskupowi, e w cigu trzech dni u-

mrze, jeeli nie kae z kocioa usua ciaa tego grzeszni-

ka." Kustosz ba si biskupa o tem zawiadomi, który te
umar po upywie trzech dni. Czyta si w tej sam.ej ksi-
ce o innym czowieku zych obyczaj()w pocliowanym w ko-

ciele: ciao jego znaleziono lece poza placem powico-
nym, przecierado za pozostao w grobie.

(7) Cze dla zmarych.

Caym zbytkiem, jakiego si domagamy dla tej krainy

zmarych, to ogrodzenie, chronice je od zwierzt nieczy-

Btych. Caa ozdoba, jak tam widzie pragniemy, to krzy
W'Znoszcy si, jakby godo nadziei na ruinach ludzkoci.

^ ) Arcnu. to jest plac widowiska t^ladjatorów i rónych igrzysk,

a który po wiykszej czci, hywa placem tortur w. Mczenników.
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Wszystko, o co was prosimy jest to, aby miejsce tak czci-

godne nie byo zbiorowiskiem dla zaatwienia spraw, miej-

scem scliadzki dla zabaw lub chwilowyci igrzysk, okazj
sporów i haasów przeszkadzajcych w subie Boej i roz-

rywek dla modziey bezwstydnej, ale niech stoi otworem

dla obrzdów pogrzebowych i dla wiernych, którzy przy-

bd paka i modli si nad grobem osób sobie miych.

Nakazujc cze zmarym przynalen, temsamem skonisz

ludzi do szanowania yjcych. Uszanowanie grobów jest

najlepsz rkojmi czci rodzinnej tak dalece, e mona oce-

nia stopie moralnoci ludu wedug miary czci, oddawa-

nej pokoleniu ju nieistniejcemu. Tak jest; wszdzie,

gdzie znajdziesz cmentarz starannie i przyzwoicie utrzymy-

wany, religijnie ochraniany murowanem ogrodzeniem, do-

sy Wysokiem i trwaem, tam, gdzie panuje krzy Zbawi-

ciela, przed którym przechodnie gowy odkrywaj i chwil-

k dla pomodlenia si zatrzymuj, powiedz miao: tu mie-

szka spoeczno ludzi religjnych i wierzcych, lud dobry,

tkliwy, mny, gocinny przy którego ognisku podróny
moe zasi i spa bezpiecznie. Tam przeciwnie, gdzie przy

drodze napotkasz cmentarz rozwarty jakby plac publiczny,

gdzie si adna miociwa rka nie zajmie usuniciem ka-

mieni rozproszonych wszdzie, gdzie znajdziesz robotnika

roztrzepanego, pastucha obojtnie mijajcego grób swoich

przodków, tam przypiesz kroki i opuszczaj te smutne gra-

nice. Grocinno tm niebezpieczna, gdzie dla zmarych
nie ma adnego wzgldu, adnej opieki.
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oczyszczenie, nama.szczenie imi im nadawane, kmotrowie, ka

dzenie. — Kozmaite powicenia w kociele uywane, ich cel i

skutek — Pacierze kanoniczne. Brewiarz, poczj^tek i nazwisko

rozmaitych czci pacierzy. — Lampy przed Najw. Sakra-

mentem. — Kropielnica i inne zwyczaje wzite od ydów. —
Cze obrazów i pow^ody. — Zbicie zarzutów. — Promienie

okoo obrazów i aureole 21.5

Uh}ilii t, )i'hI il(t lUZilKt"'}/ SZ<y<)Hlstcj' 237
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tej uroczystoci. — Dzie Zaduszny. — Nauka katolicka o czy-

cu. — Pogrzeby i pochowanie. — Trumny. — aoba i smutek

chrzecijaski— Obrzd}^ pogrzebowe: kadzenie, kropienie,

posypywanie ziemi, katafalk. — Kierunek trumny, grzebanie

w kociele. — Katakumby i cmentarze. — Dies irae- — Wy-
czenie pogan i kacerzy z cmentarzy katolickich. — Przybory

trumny. — Ostateczne uwagi i zakoczenie 242

Ohjanlenia do rozmówcy siedemnastej 267
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PIKNOCI

KOCIOA KATOLICKIEGO.



UWAGA TÓMACZA.

Cz nastpna w tomie niniejszym nie znajduje si

w pr/.ekal)zie francuskim. Dodan bowiem zostaa przez

kontynuatora ks. G r z e g o r z a H i m j o h e n a po do •

konanym i wydanym przekadzie francuskim pierwszycli

dwócli tomików. Uwagi polskiego tóm^cza dla odrónie-

nia oznaczaj si gwiazdkami z pocztku i na kocu..



PIKNOCI
KOSCIOU KATOLICKIEGO

PRZEDSTAWIONE W ZEWNTRZNYCH

UROCZYSTOCIACH, OBRZDACH I ZWYCZAJACH.

Opracowali po niemiecku w 21 wydaniu

!^X. Grzeoorz J^ioce'. : Henryk jlimjoben,

a we francuskim przekadzie pomnoy

X. IS. q}. Gornet.
I . 1

Dla polskich czytelników z obu jzyków przeoy, zastosowa

i pomnoy

Kanonik Katedry Kieleckiej, J'robQSze/. Maogoski.

'XX>3X IH.

Hrukiem

,.MIESICZNIKA KRANCISZKAl^SKIECJO"

Puaski, Wis.

1017 r.



APROBATUR.
Va'.sciae die 2S J^^hrnnril (7 Martii) 1S<S9 (ai?io.

»Tu(lex f^urro^^itus,

Praelatus Metropolitanus

N" 1129.

Przedruk z Miesicznika Franciszkaskiej^o

za zezwoleniem Wadzy Duchownej.



CZ IX.

O W. SAKRAMENTACH CHRZTU I BIERZMOWANIA.

ROZMOWA XVIII.

Przyczyna dugiej przerwy.— Rónica pomidzy Sakrarijenta-

mi a innymi obrzdami. — Pocztek chrztu w kruchcie kocielnej.

— Imiona przy chrzcie nadawane. — Tchnienie na twarz chrzestni-

ka. — Exorcyzmy. Sól. — Wprowadzenie do kocioa. — Wyrze
kania si. — Nama^^zczenie pierwsze olejem katechumenów. —
Chrzest. — Drugie namaszczenie chr\'zmem. — Biaa suknia. —
wieca gorejj^ca. — Kmotrowie (rodzice chrzestni). — Staro}-

tno tych o^rzdów. — Wyraz Bierznioicanie' — Chryzma. — Na-

maszczenie czoa. — Kadzenie rk. — Samo Bierzmowanie. — Po-

liczek. — Kmotrowie. — Minister Bierzmowania.*

TT piyiK^lo liiemao czasu, zanim ksidz Proboszcz uzna
za stosowne zebrania Christentlialu ponowi. Powo-

dem tego byo nie to, iby si ksidz Proboszcz czu znuo-
nym. alT)o eby tf^ ofiar czasu, któr dobrym ludziom

powici uwaa za zbyt uciliw; zamiowanie te jakie

parafJanie za kadym razem w liczycli zgromadzcniacli

objawiali, nie tylko si nie zmniejszyo, ale i owszem coraz

wicej wzrastao, i czsto bardzo musia sucha usilnych

nale^^aii. aljy te zii(')w jio nastaniu lata i |>() uatwieniu si
z pi(*rwsz Komimij w. dzieci, raczy na idi zebrani*^ przy-

bywa dla lozpoczriii j>rzyrz(M'zonc^() wykaclu o zwycza-

jacii i obrzdach witych Saki*aiiirnt(')W. Uwaa jednak za

rzecz poyteczn poiiowi(*nie tych wieczornych ze])rari na

jaki czaH odoy i |K)wstrzyma. Najj>rz(')d wiedzia do-
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brze. e czas te*j zwoki nie jest straconym, bo parafjanie

podczas swoich zebra, to co im o]>()wia(lano tern czciej
omawiali i e im to w pamici tem samem le])iej utkwi:

a tak poczytywa to za i'zecz poyteczn, aeby ])o takiej

uwadze, z jak si jego wykadom })rzysucliiwali. nieco

dbiszy da wypoczynek; spodziewa si te, e ])o takiem

ui)rai^'nieiiiu tiMu clitniej si zl:)iei'a i w rzeczacli tak wa-

nycli jeszcze wikszy udzia przyjmowa )<hi.

Wreszcie, pewnego dnia kaza Szymona zawiadomi*,

e zamiarem jego jest w nastpn niedziel znów dalszy

wykad rozpocz, el^y i)rzeto tycli, którzy zechc w tych

rozmowach uczt^stniczy. na zeliranie zaprosi. Nie potrze-

ba l^yo dugiego czasu, al\y wiadomo ta po caej parafji

si rozesza: a lubo Ay oznaczonym dniu sam si ])ospieszy,

al^y zawczasu niekt()re j)orzdki codo rozprzestrzenienia

miejsca i t. p. zarzdzi, wszelako za ju'zyyyciem swojem

zasta ju dosy licziH^ Z(^])rani(\ a wkr(')tcete i reszta j>rzy-

bya.

Nie dziao si to |)rzypa(lkiem. mówi, em dzisiaj po-

poudinu. j)rawie o tej samej godzinie, kiedy parafjanie na

na])()estwo zgromadzeni >yli. dzieci jedno ochrzci.

Wszyscy )ylicit* ju nieraz przytomnymi, kiedy si ten

Sakrament udziela, ale niektórzy wszystkich szczegóchy

przy tein uywanych, doirze nie zauwayli jak to teraz

mielicie s|K)sol)no zauway.
* Tomasz. Ja ])rzedewszystkiem rad])ym wiedzie,

czem sie r(')ina wite Sakramenta od innych obrzdcny.

powicai'i i )og()sawicstw w kociele* przez kapanów
s])euianych.

Proboszcz. Lu)o rzecz ta jest kateciizmow, ale

si nic dziwi t wcmu zai)ytaniu. i owszem rad jestem, e
z tem wysti)i. )o objanienie takie bdzie przydatne dla

wszystkich. a)y le])iej zacno i moc witycli Sakramen-

t(ny zrozumieli.

* Sakramenta. s-to znaki ]od zmysy luisze ])od])ada-

jce aski Hoej niewidzialnej. s])ywajce lui tych, co je



godnie przyjmuj, ustanowione przez samego Pana Je-

zu?*a. Bo Bóg tylko sam móg takie znaki postanowi, do-

którychby aska Boa na, przyjmujcych te znaki przy-

wizan bya i z nimi si czya. Wszystkie inne obrzdy
kocielne, wicenia i bogosawiestwa mog sprowadza
ask Boga, ale zalenie od wikszej, lub mniejszej pobo-

noci powiconego, pobogosawionego, lub na tyclie

obrzdach obecnego, i o ile Bóg uzna, aby ask dan
udzieli, lub nie. Lubo za i w przyjmowaniu Sakramen-

tów wymagan jest intencja i pobono przyjmujcego
lubo przyjmujcy je bezbonie, miertelnie grzeszy dopu-

szczajc si witokradztwa; ale niezalenie od jego pobo-

noci Sakrament swój skutek wywiera. I tak, ochrzcony

staje si chrzecijaninem, luboby w zej intencji i bez alu
za grzechy Chrzest wity przyj; ten, co przyj Komu-
nj najwitsz niegodnie, mier sobie wprawdzie i pot-

pienie zgotowa, ale pomimo to, rówmie jak Judasz Pana
Jezusa w Jego w^asnej osobie przyj i sponiewiera; podo-

bnie i co do innych Sakramentów, wyjwszy Sakrament

pokuty, bo w nim wanie ask Bo sprowadzajcym zna-

kiem jest skrucha, szczera spowied i ch zadosyuczynie-

nia, oraz Maestwo, l)o w nim takim znakiem jest dobro-

wolne i rozmyhie zezwolenie. Inne wszystkie ol)rzdy,

wicenia i bogosawiestwa nie s Sakramentami lecz

zowi si Sakrainentaljami.

* A])y i tobie mój Tomaszu, i wam wszystkim okaza,

jak Sakramenta wite same w sobie maj mo(- i dziaalno
sprowadzania aski, przytocz wam z Ilistorji iiit^ legend,

ale fakt |)iibliczny. kt(')ry si zdarzy w Rzymie w pierw-

azycli clirzrcijastwa wi«*karii. Wiadomo wam z katecii-

zinii, »* Chrzest liflzitdoiiy |)rz(*z kacerza, poganina lub

yda jest wanym. ()t(')z, za (•zas(')w c(*sarza Dyoklecjana,

widkirgo |)rz\ladowcy (chrzecijan aktor (komedjant) imi.

nieni (jenezjusz bdc poganinem a chcc nbawi (Masarza

i ca publiczno w teatrze, postanowi odegra lole chrztu

chrzecijaskiego: jako, lec w (')kn na sccnir niby ci-
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ko cliory zada. a])y go ochrzrono, gdy t-hc^e po chrze-

cijasku iiinicra. Xa danie jego, weszli dwaj aktoro-

wie; jeden prze])rany za kapana, a drugi za kleryka,

i przystj)iwszy do loa chorego zapyta mniemany kai)lan:

,,Czegó chcesz synu mójf W tej chwili cudowna laska

oi)anowala serce (lenezjusza: ..dam chrztu, i)oniewa

pragn dostpi laski Jezusa Clirystusa i przez wite od-

rodzt^iie si pozyska odpuszczenie grziH-hów." \\'szyscy

mniemali, e to tylko art ku zabawie widzinw a kolt»dzv

od|)rawili chrzest tak, jak to u chrzecijan widzieli. Zape-

wne, gdyby (Tcnezjusz clicial tylko artowa, chrzest nie

])ylby wanym i nie sprowadziby adnego skutku: ale e
on ju w tej chwili szczerze chrztu |)ragnl. wi-c gdy go

obleczono w bia szat, wt^szli aktorowie przel)rain za o-
nierzy i cignc dah\j komedj ])rzywiedli go do cesarza,

dla badania jako mczennika. Wtedy (lem^.jusz w biaej

chrzestnej szacit^ przem(')wi z zapaem: ,,Suchajcie mnie

cesarzu, dygnitarze, senatorowie i wszelkiego stanu Kzy-

miaine, suchajcie mnie. Przed chwil, jeszcze byem
wrogiem i szyderc wiary chrz(»cijaskiej, wzdrygaem si
na samo imi chrzecijanina, najgrawalem si ile mi si

starczyo, ilekro okoliczno nadarzya si ze wszystkich,

którzy te wiar wyznawali. Wielu moich powinowatych

i |)r/.yjaci(') z j)ow()du teje wiary znienawidziem i stara-

em si pihiie pozna zwyczaje chrzecijan, dla tego jnlyine,

a)v je publicznie na scenie wyszydza. Ah* w tei chwili,

kiedy woda chrztu dotkna mt*go ciaa, seretu moje stao

sie chrzci iaskiem. i na za|)ytanie, czy wierz w Jezusa,

potwierdzajca odpowied moja bya zupenie prawdziw
i szczeia. rj raem rk wycignion z nieba. kt(')ra trzy-

maa prze(h'mna wielka ksig, a w niej wy])isani» )yy
wszystkie grzechy, jakie od dziecistwa j)openi«Mii. I oto,

zanurzono ksiege w wodzie chrztu, a i)o wydobyciu z wo-
4 0*. I • •

dy, wszystkie w niej karty byy czyste i l)iae, i wszystko

com zego i)()i)eni byo zmazanem. Ty wic ])otny cesa-

rzu! widzowie wszelkiego stanu, w kt()rych )ezbona gra
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nasza, urgajca si z tej Boskiej tajemnicy, miecli wzbu-

dzaa, wierzcie wraz ze mn, e Jezus Chrystus jest praw-

dziwym Bogiem i Odku]:)icieIem naszym, i starajcie si,

aby wam podobnie jak mnie przez Niego grzechy odpu-*

szczone zostay.'' Cesarz zdumiony tak nagem nawróce-

niem kaza go mczy, aby si wyrzek wiary clirzecija-

skiej. — szarpano go elaznymi j^^zurami i pocliodniami

przypiekano, ale gdy wszystko si bezskutecznem okazao
— gow mu cito, i aktor-szyderca, nieprzyjaciel Chry-

stusa i chrzecijan, zosta mczennikiem. {Kat. Hist. Schmi-

da tom III. str. 19.)*

Szymon. Chciabym x)rzedewszystkiem zapyta, dla-

czego dziecicia si odrazu do chrzcielnicy nie przynosi, ale

si nad niem wprzód w przysionku kocielnym jakie mo-

dlitwy odmawiaj.

Proboszcz. Przed czasy, kiedy po naJAvikszej czci
doroli ydzi i poganie chrzceni bywali, nie dopuszczano

ich odrazu do kocioa, ale musieli wprzód w nauce chrze-

cijaskiej si udoskonali i swoj wiar w Jezusa Chry-

stusa wyzna, zanim ])róg kocioa przekroczy i w zebraniu

chrzecijan pojawi si mogli. Na pamitk owego zwy-

czaju i obecnie dzieci, które ochrzcone by ma, nie bywa
natyclimiast do kocioa wniesione, ale musi si jeszcze

w })rzysionku zatrzyma, czem si oznacza, e ono nie ma
jeszcze ])rawa i)ojawienia si w kociele, i brania udziau
w modlitwie chrzecijan i witych Kocioa obrzdach.

Chrzest jest ni(\jako bram, któr si wchodzi do

spoeczestwa wi(*rnych, i nabywa ])rawa do przyjcia in-

nycli witych Sakramentów. Nadto, tym o])rzdem si
wskazuje, e bez Clirztu witego nie mona si dosta do

nieba i zaliczy si do witych Iwiskich, jako (Jhrystus

naucza mówic: ..Jeli si kto nic odrodzi w W(,)dzie i

w Duchu witym. ni«* moe wiiij do królestwa Hocgo'\

{Joan. III. ./). '

• Szymon. A czemu si dzircicM-iu imi nadaje?

Proboszcz. Zwyc.zaj uadnwauia imienia dziecku
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przywodzi iia myl, e clirzestnik przez Chrzest wity w
iioweLCo czowieka zostaje })rzeiiiienionyin i w poczet elirze-

cijaii zaliczonym. Tak ró\Vnie po clwnrlziestu prawie la.

.tacli i)() wniebowstpieniu Pana Jezusa, wszyscy, co w Chry-

stusa uwierzyli. i)rzybrali w Antyocliji nazwtiie chrzecija fi,

które to nazwanie póniej si«^ utrzymao. Kady chrze-

cijanin nosi imi jakiego witego a to [)owinno by dla

niego pobudk, aeby go w swojem yciu i w wewntrznem
swojem usposobieniu naladowl. oraz aby imienia, które

mu nadano, nie sponiewiera! M- Jaki-to wstyd dla chrze-

cijanina, noszcego imi luiprzyklad witego Jana Ewan-
gelisty. al))o Pawia Aj)Ost()la, a który zamiast podtrzymy-

wa w sobie mio witego Jana, al))0 gorliwo witego
Pawia, odznacza si swoj obojtnoci wzgldem Boga
i samolabstwem wzgldem bliniego, a chwiejnoci w wy-

znawaniu wiary. Albo jaki wstyd chrzecijance noszcej

imi witej Anny, albo Najwitszej Maryi, a która na

to nie zwaa, aby czystoci dziewiczej przestrzegaa, albo

jako dolara matka dzieci dla Boga ksztacia. A poniewa
clirzestnik temsamem oddany bywa ordownictwu witego
lub witej, i upominanym, aby do ich porednictwa si
ucieka, dla tego takich witych patronami, czyli or-
downikami zowiemy. Wreszcie, niektóre imiona same

z siebie bardzo pikne i pouczajce niaj znaczenie tak. e
one nas bez wzgldu na osob witego do jakiej cnoty,

czyn(')w pobonych, i tym podobnie zachcaj. Tak na-

przyklad Pan Jezus sam Szymonowi imi odmieni nazywa-

jc go Piotr (Petr^i, skala); zlecajc mu bowiem najwysze

pasterstwo, oddajc mu klucze od Królestwa niebieskiego,

to jest. czynic go swoim namiestnikiem, j)ragnl mu tem

') *Przepis Kocielny wyniu^^a, aby dzieciom nadawano imiona

.vi^'tych przez Koció katolicki uznanych. Rodzice, doma^nij!] si'

innych, czsto po<rai1skich albo czysto-sowiailskich imion dla swo-

ich dzieci, wyrzdzaj im najwiksz krzywd, pozbawiajc j<^ do-

wiadczonych patronów i wzorów w cigu doczesnego ycia.
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imieniem pokaza, o jak moc i stao w wyznawaniu wia-

ry stara si powinien, i jako wszyscy wierni jemu, jako

gowie Kocioa, skutecznie wiernymi pozosta powinni.

Ta wzmianka o znaczeniu imion spowodowaa liczne

zapytania. Kady rad by dowiedze si, co jego imi zna-

czy. Proboszcz mia wielkie zadanie, eby pytajcyci za-

dowolni i wymieni niektóre najwicej uywane imiona,

wraz z icli znaczeniem w jzyku swojskim.

Adam, oznacza: z ziemi utworzony; zaiste bardzo zna-

czce przypomnienie naszego pocztku i znikomoci. Jan
(Joannes), bogosawiony Boy — kto przeto takie imi
nosi, niecb ma na pamici bogosawiestwo Boe i ask,
jakiej Bóg obficie udziela, a przez wierne zastosowanie si
do aski i Jego natcmieii, niech Mu swoj wdziczno
okazuje. Szczepan (Stephanus), ukoronowany; pozyskanie

korony i wiecznego królowania w niebie, powinno by ce-

lem kadego to imi noszcego. ^Teofil (Bogumi, Bogu-

mia), upomina o co si taki imiennik stara powinien, i
kocliajc Boga, na mio Bo zasugiwa powinien.

Teodor { l^oty-ddiv) iot-^Simo co Deodatus (Bogdan), i ja-

ko od Boga ycie ma, tak te i Bogu ycie powici wi-

nien. Waiorzyniec (Laurentius). AYawrzynem wieczo-

no skronie poetów: przeto Wawrzyce oto stara si po
winni, eby icli myli po ziemi nie pezay. Wincenty (Vin-

centius,) zwycizcy obiecuje zwyciztwo, walczcemu ze

wiatem, szatanem i ciaem.^

A teraz niektóre imiona niewiast, lub wspólne nie-

wiastom i mczyznom, uaprzykad: Chrysti/na — Chrt/stf/ii,

Chr!/stofo/\ Krysztof (Clirystusa nioscy), zachca imienni-

ków i imiennice, al)y si do godnoci uczniów Jezusa poczu-

wali i obowizki chrz^cijan wiernie speniali. Barbara
(Cudzoziemka), przypomina, e nie mamy tu na ziemi sta-

ego mieszkania, ale innego, wiekuistego szukamy. I\(t-

tarzyna (Catharina), czysta; czy moe by jakie imi odjK)-

wiedniejsze dla dziewicy i niewijjsty, kt(')re)y najznamie-

nitsze cnoty niewiecie przypominao Klara ((/lara) ja-
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niejca czystoci. A^nieszla (Agiius) zachca do cierpli-

woci, ai^odiioui, cichoci i niewinuoci. JJorota (Doro-

thea) to samo co mzkie imi Teodor. Maijorzata (Marga-

rita), j)erla, pikne wezwanie do przystrojenia si w cno-

ty, do troskliwoci, aby si Bogu i witym Anioom Bo-

ym przypodoba.

*Szymon. Czy pierwsi chrzecijanie take przy

C'hrzcie witym imiona zmieniali^

Proboszcz. Poniewa ydzi miewali imiona witych
lub z witobliwoci ywota znakomitych osób Starego

Zakonu, przeto ci, przyjmujc chrzest, imion swoich nie

zmieniali. Pan Jezus jednemu tylko Szymonowi imi. ja-

ko si wyej rzeko, zmieni. Podobnie te i poganie bar-

dzo rzadko swoje dawne imiona zacliowali, naprzyklad:

Tertulian, Orygeues, Ambroy. Wszelako ju wity
Dyonizy Aleksandryjski, wity Jan Zotousty {Horn. l'1

iii Geti.) upominali chrzecijan, iby przy Clirzcie imion po.

gaskich nie przyjmowali, ani dawnyci nie zatrzymywali.

Znajdujemy te w. staroytnoci, e nowo udzielone imi
pochodzio od wita, naprzykad l^^pifaniusz od Epifanii

czyli wita 'J'rzecli-Króli. Paschazjusz od I^aschy czyli

Wielkiej-nocy: niektóre imiona pochodz od cnót. Fides

—

wiara, Spes — nadzieja. Ciaritas — mio. Z pomnoe-
niem si liczny rli mczennik(nv. majcycli pogaskie imio-

na, atwiejszy by wyl^ór imion, bo nawróceni poganie nie

radzi byli przybiera imion Starego Zakonu, ale i chrze-

cijanie. aby si odróni od ydów, zaprzestali takich imion

przyjmowa, wyjwszy tych, którzy za czasów Pana Jezu-

sa ju zasynli pobonoci i witobliwoci, naprzykad:

Marya. Joachim, Anna, Józef, Elbieta, Marta, Magdale-

na imiona A])ostoów. i. t. p....

Szymon, (o znaczy chucianie na twarz chrzestnika

i te jego kilkakrotne przeegnywania^

Proboszcz. Pismo wite {Goi. IL 7). opisujc

stworzenie ])iervvszego czowieka tak si wyraa; ,,Utwo-

rzy l^óg czowieka z muu ziemi i natchn id oblicze je^fo
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dech ywota, i sta si czowiek w dusz ywic." — I Zba-

wiciel nasz tchn na uczniów swoich, aby im Ducha wi-
tego udzieli; przy Chrzcie za kademu udziela si ycie

duchowe, i Duch wity ze swoj ask we wstpuje; o

tern przeto naley przy chuchaniu chrzcielnym pamita.
Kilkakrotne oznaczenie krzyem podczas Chrztu witego
oznacza, e Sakrament ten ca moc swoj ma ze mierci

Pana Jezusa na krzyu podjtej, aby tym sposobem oczy-

ci nas z grzechu. Krzy jest sztandarem wojny i zwyci-
twa naszego Zbawiciela, a przy Chrzcie witym mamy pod

tym sztandarem przysiga. Nie powinnimy si w niczem

innem chlubi, tylko w Jezusie Chrystusie, a tym ukrzy-

owanym. Winnimy te z Chrystusem krzy dwiga za

Nim go nosi, a przytem zawsze pamita, e droga do nie-

ba jest drog cierpienia i zaparcia si samego siebie. To
wszystko nam obrzdy Chrztu witego, zaraz przy wstpie

do kocioa, przypominaj. Krzyem bywa oznaczone na-

sze czoo i piersi, to znaczy, e krzy, jakoby piecz Bo
powinnimy w umyle i w sercu podtrzymywa, a grzecho-

wi, ani pod wzgldem wiary, ani pod wzgldem uczynków
przystpu nie dawa: wreszcie, krzye te upominaj nas, e
przez Chrzest wity naleymy, ju do Jezusa, i emy na to

jjowinni by przj^gotowani by wiar w Nieg(j zewntrznie

sowem i czynem wyznawa. ,. Kto mnie si zaprze ])rzed

ludmi, tego si i ja zapr przed Ojcem moim, który jest

w niebiesiecli. (Mat. X, S3).

Szymon. Nastpuj te potem i rozmaite exorcyzmy

(zaklcia).

Proboszcz. O t;xorcyzmach, czyli zaklciach iiidzit^j

mówiem: lecz przy Chrzcie w. maj one to osobliwe zna-

czenie, e czowiek przez grzech piei-worodny pod panowa-

ni* szatana j^odpad, «* wanie Chrzest z tej niewoli go

wyswo))odzi ma. a do kr(')lestwa l^oego i spoleczcnistwa

witych zaliczy.

Szymon. A jakie znaczenie ma sól, ktcu kapan
w u-ta ( hrze««tniaka wpuszcza
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Proboszcz. Sól oznacza: 1) e Pan Jezus ask swo-

j chce nowo-uchrzczonego od zgnilizny grzechu ochroni,

tak jak) i my to samo czynimy, gdy chcemy rzt^ez jak
przeciwko zgnilinie zabezpieczy. 2) Lecz sól jest zarówno

oznak mdroci, która i)odobna do soli wszystko przeni-

ka, a dobre od zego oddziela i odrónia. Sol wyraa si(^

})rzeto yczenie. ae))y Pan Jezus cdirzestnika prawdziw
mdroci nai)elnil. W tej-to myli A])osto, piszc do

Kolosan, mówi: ,.Mowa wasza niech bdzie sol zapra-

wiona." (J^- ^')-

Szymon. Jeli si nic myl, to potem dzieci do

chrzci(4nicy i)i'zyn()sz. a dorosego przy])r()wadzaj.

Proboszcz. Tak jest, a kapan Li;o swoj stul okry-

wa, i)i'/ypO!nina mu tym S|)osobem, e odtd ma i>ozosta.

wa pod ochran Jezusa, e mu si [)rawo nadaje i)rzy-

l)vwania do wityni, i e odtd za czonka wiernych

w kociele l^jdzie poczytywany. Kapan przy tej ceremo-

iiji mówi: ..Wnijd do kocioa Boego, a)y z Chrystu-

sem mia udzia w ywocie wiecznym." Natychmiast te

z chrzestnikiem (jeli dorosy) lub w jego imieniu z kmo-

trami odmawia Skad Apostolski, a nastpnie modlitw

Pask, i tym samym narl^je mu prawo do odmawiania

tycli modlitw z innymi chrzecijanami. Tak si dziao da-

wniej, kiedy po najwikszej czci doroli clirzconymi )y-

wali: skoro si ju nauki wiary wyuczyli, a wszystkie te

o)i'zdy nad nimi speniono, zostawali uroczycie do ko-

cioa wprowadzani, i wolno im byo i)o raz pierwszy pu-

blicznie Skad apostolski i Ojcze nasz odmówi.

Szymon. Chrzestnikowi te >ywaj oczy i nozdrza

lin dotykane.

Proboszcz. Musz ci i)oci wali, ze tak dokadnie

oddzielnie czynnoci ])rzy Chrzcie witym zauwaa.

Pan Jezus dotkn si niegdy lin jzyka gucho-

niemego i woy palec w uszy jego, aby go uzdrowi

{Mar, VI I. -'. •')•' kiedyindziej, lepemu od urodzenia

wzrok udzieli dotkniciem si lina^ oczu jego. Czynno
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t kapan i'ivy chrzcie witym naladuje, aby nam tym
sposobem uzmysowi, e duchowa guchota na prawdziw
nauk i na przykazania Boskie moc tego Sakramentu

uleczon i zniesion bywa: dalej, ta ceremonja iipomina

nas, abymy uszy nasze mieli otwarte na nauki i upomnie

nia Jezusa Chrystusa, i e chrzestnik oto si stara powi-

nien, aeby cnotliwem yciem sta si mi woni Bogu-

wedug piknych sów witego Pawa.

Szymon. A có potem nastpiuje?

Proboszcz. daj od chrzestnika, aby si wyrzek
i wyprzysig czarta i wszystkich spraw jego, to jest grze-

chów, a rodzice chrzestni odpowiadaj w jego imieiiiu.

Tymto sposobem zobowizuje si nowy wyznawca Chry-

stusa wedug nauki witego Pawa: ,,Odrzuci uczyn-

ki ciemnoci, a przyoblec si w zbroj wiatoci." Pier-

wiastkowe (i dzi jeszcze, gdy si chrzci dorosych), do-

maga si tego od samego chrzestnika, a dopiero gdy si
najuroczyciej zobowiza, e temu obowizkowi chrzecija-

nina zadosy uczyni, Sakrament ten mu udzielano.

Szymon. Dla czegó chrzestnik na piersiach i midzy
opatkami bywa Olejem witym namaszczanym?

Proboszcz. *01ej ten, którym przystpujcy do

Chrztu witego namaszczeni bywaj, zowie si Olejem

katechumenów, i do tego celu wycznie bywa powica-
nym.^

W staroytnoci zapanicy igzyskowi nacierali si oli-

w, aeby w zapasach nabra siy i zwinnoci. Pojiiewa

za nowy cirzecijanin walk stacza j)Owinien z szatanem

i jego pokusami, pi-zeto zwyczaj ten dotd si zacliowuje,

jako oznaka walki duchowej, aby chrzconemu \vyraniej

przyszo jego o])owia^zki tym obrzdem przypomnie.
Dla tego te wity Am])roy tak do niego przemawia:

,,Jeste namaszczony jako wojowmik Clirystusa.''— A
wity Chryzostom: ,,Clirzestnik wedug zwyczaju bywa
namaszczanym jako zapanik, co ma w szranki igrzysk

wstjjowa. 1) Na piersi, ae)y tym sposobem oznaczy,
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e chrzecijanin powinien posiada odwag, gorliwo, m-
ztwo i stao by móg z pokusami wiata, ze zmysowoci
ciaa i z napaciami szatana walczy. 2) Midzy opatka-

mi, dla oznaczenia, e chrzecijanin powinien posiada
wielk si i cierpliwo, aby jarzmo Boego przykazania

niestrudzenie i bt^z szemrania dwiga, a mozoln drog
ycia z niezomn wiernoci Bogu i Jego rozkazom

przeby.

Szymon. Jeli si nie myl, to t^raz ju nastpuje
udzielenie samego Chrztu witegoi*

Proboszcz. A to w sposól) przez samego Pana
Jezusa wskazany.

Koció katolicki zdawna-dawien wiele Sakramentów
rónymi obrzdami przyozdabia, które wszystkie do tego

zmierzaj, aby te znaczenie irh i dzielno wyobraay,
a nam przypominay obowizki, jakich si przyjmujc
wite Sakramenta, podejmujemy. Sposób za, jakim

same Sakramenta sprawowane by maj, sam Zbawiciel

ustanowi i On tylko sam jeden m(')g tem rozi)orzdza.

poniewa od Niego samego zaley aska, jak przy wi-
tych Sakramentach otrzymujemy. Lecz i ten sposól^

S])raw()waiiia Chrztu witego przez samego Pana Jezusa

ustanowiony, nie jest bez duchownego znaczenia. Sposób

ten zaley na obmyciu wod, bo i cóby mogo oznacza

oczyszczenie, czyli starcie zmazy grzechowej? Jednocze-

nie z obmywaniem wymawiaj si te sowa: Ja ciebie

chrzce 'I' linie Ojca i Syna i Ducha hcji^te^o, aby nam naj-

wyraniej przypomnie, e przez Chrzest wity do wy-

znawania trój -jedynego Boga jestemy obowizani.

Szymon. Wszake po Chrzcie witym, chrzestnik

l>ywa jeszcze raz witym oh*jem (chryzmem ^) namasz-

^) Chriznia, czyH olej z l)alsamom zmieszany a przez l^isku-

pa w Wielki czwartek powicony, uywa si te i do bierzmowa-

nia, do wicenia Biskupów i kapanów, oraz do koronacji monar-

chów i do wicenia niektórych rzeczy: które to wicenia kapani

bez szcze<,^ólnego biskupiec^^o pozwolenia, dopenia nie mo^^j^.*
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czony?

Proboszcz. Tak jest. a waciwie dopenia si to

namaszczenie witem chryzmem na wierzchoku gowy.
Przez to daje si do zrozumienia: 1. e ocirzczony, odtd
jest nazwany clirzecijacinem i do Clirystusa naley, bo

Chrystus, a wic i cirzecijanin oznacza namaszczonego.

2. Tym sposobem oznacza si zacno clirzecijaskiego

imienia i powoania, do jakiego chrzecijanin zosta wy-

wyszonym; albowiem przed wieki byo to zwyczajem,

o czem Pismo w. wspomina, e królów i kapanów na

gowie namaszczano. Z tego to powodu wity Piotr do

wszystkich wiernych pisze {I Petri II, 9): ,,Jestecie

rodzajem wybranym, królewskiem kapastwem, ludem
nabycia.'' — Rzeczywicie, chrzecijanie s wpewnem zna-

czeniu kapanami, bo wszyscy uczestnicz w witej Ofie-

rze, jak kapan przy otarzu sprawuje, dalej, e kady
chrzecijanin powinien siebie samego Panu Bogu ofiarowa
jako ..Ofiar yw, wit i przyjemn." (Bom. XII, 1).

Lecz chrzecijanie s te pod pewnym wzgldem królami,

poniewa sami nad sob, nad swem wasnem sercem

i skonnociami panowa powinni, i takowe pokonywa;
dalej, ])oniewa moc Chrztu witego nabywaj prawa
do Królestwa niebieskiego, staj si synami Boga a wic
i dziedzicami Je<40, a wspódziedzicami Jezusa Chrystusa.

8. Namaszczaj te nowoochrzczonego na znak, e jego

dusza stal si kocioem Duclia witego i naczyniem

wybraiiem. A przeto, jako kielichy przeznaczone do Mszy

witej, (-liryzmem bywaj namaszczane, tak równie
i nowo-oclirzcony cluzecijanin bywa do przyjcia Ciaa

i Krwi Crystiisowej przysposabianym, a przez namaszcze-

nie chryzmem, powicanym. Zwyczaj namaszczania

uowo-ocirzconych jest tak starodawnym, e ju Nowacja-

iiom, sekcie kacerskiej trzeciego stulecia, przyganiano,

i swoim ochrzconym witego krzyma ni(^ udzielali,

(Teofloret. hneret. fah. 1. -J); nie naley za tego nania-

ezczenia za jeflno poczytywa z namaszczeniem przy )ierz-
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mowaiiiii. które ^^ic na czole odbywa, limoceiity 1 Papie,

okoo r. 4U() yjcy, zaznacza do^^ye cile rónict^ pomi-
dzy jediiem a drugieiii namaszczenieni: ..Kapani maj
moc nowo ochrzczonego witem cliryzmem namaszcza,

które jednak przez Biskupa powinno by powicone;
ale Biskupom tylko suy j)rawo namaszczania czoa wi-
tem cliryzmem przy udzielaniu Duclia witego (t. j.

przy bierzmowaniu). do czego kai)ani upowanienia
nie maj."' (Itmoc. I. ad decent, cap. -/)•

Szymon. A co znaczy okrycie gowy bia chustk
po Chrzcie'

Proboszcz. Neofitów niegdy zaraz po chrzcie w.
w biae szaty przyodziewano, aeby tym sposobem niewin-

no ich i czysto oznaczy: ul)iory te nosili przez om
dni. po upywie których, uroczycie je w kociele zdejmo-

wano. Poniewa za, jakomy to ju w swojem miejscu

zauwayli, Chrzest wity po najwikszej czci udzielano

katechumenom dorosym w Sobot przed Wielkanoc, a

w niedziel ])0 Wielkanocy biae ich szaty zdejmowano: za-

tem poszo, e niedziel t po acinie Niedziel l^ia na-

zwano. ^Polacy nazywaj j i>?*2e?/W?i?V/, dla tego zapew-

ne, e w tym dniu katechumeni ju niejako z dziecistwa

do stanu dojrzaego przechodzili.^ Lecz gdy nowo-iiaro-

dzonych dzieci takie przel^ieranie jest niedogodne, przeto

dla przechowania staroytnej pamitki, ograniczano si
na okryciu gowy bia chust lub czepeczkiem, co przy

pomin, e dusza ochrzconego wewntzn czyst(», nie

winno i strój aski Boej na chrzcie witym pozyskaa.

Kapan z tern przyodziewaniem czy yczcmie, aby o

chrzcony ])rzykada si do tego, by odebran sukni nie-

winnoci az do sdu ostatecznego dochowa. Wszake i

Pan Jezus mówi o sukni godowej, w której powinnimy
stan przed naszym Królem niebieskim. Wreszcie ta ce-

remonja oznacza blask naszego powiconego ciaa, w któ-

rem na sd ostateczny w liczbie wybranych zmartwych

wstaniemy, jeli w powoaniu clirzecijauskiem do koca
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ycia dotrwamy.

Szymon. Nie uwaam eby tu jeszcze co byo do

nadmienienia.

Proboszcz. I owszem, jeszcze nowo-ochrzconemu

podaj gorejc wiec z przypomnieniem: 1) e ochrzco-

ny z ciemnoci do jasnoci przez chrzest w. si odrodzi.

..Bylicie niekiedy ciemnoci, lecz teraz wiatoci w Pa-

nu. Jako synowie wiatoci chodcie". {Eph. V. 8;)

2) e nasza wiara nie powinna by zimn i martw, ale go-

rejc i jasn, tak, ibymy rozarzon mio w sercach

naszych przechowywali: 3) emy powinni yciem przy-

kadnem i cnotami blinim przywieca. *,.Tak niechaj

wieci wiato wasza przed ludmi, aby widzieli uczynki

wasze dobre i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie-

siech"^ (Math, V. 16). Wreszcie po 4) mamy tak si za-

chowa, abymy w dobre uczynki przyozdobieni kiedy
przed Sdzi wiekuistym miao si.stawi mogli, podobni
owym piciu pannom, co lampy swoje zawczasu olejem za-

opatryway a tecro si strzegli, abymy za przyjciem Oblu-

bieca, gdy zapóno bdzie, podobni do ernpich panien
w trwog i rozpacz nie wpadli. (Math. XXXV, 1). O-

wó i waniejsze obrzdy chrztu witego: mniemam, e ob-

janianie to posuy wam ku zbudowaniu i poytkowi.

Szymon. Bez wtpienia, wszyscy obecni korzysta

z tego bd, tak jak sobie ksidz Proboszcz tego yczy i

zarówno te ze mn z tego si cier^zy: pociecha ta staje si
tern wiksz, kiedy przypatrujc si szafunkowi Sakramen-

tów rozumiemy, jakie to ])ikne wspomnienia z temi obrz-
dami si cz. Ale niech nam ksidz Proboszcz raczy ob-

ja>ni. co to kmotrowie ])rzy clirzcie oznaczaj.

Proboszcz. Pierwiastkowo byli oni wiadkami, e
katechumen ochrzconym zosta: tern s oni jeszcze i obe-

cnie. Obok tego jednak, a nawet gównie, staj si oni du-

chowymi rodzicami nowo-ochrzconeL^o: gdyby tedy rodzi-

ce natnniliii prznd rf)zwiniHciHni rozumu clirzestnika ])o

marli, ^albo obf)wizku rnliLrijnHgo wydiowania zapomnie-
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li.^ wówczas spada na nich przeriewszystkiem obowizek,

aby ich w takim, lub tenui podobnym przypadku, w wie-

rze prawdziwej ksztacili. an)0 te troszczyli si(^ o to, aby
przez innych ksztaceni zostali. Z tego to powodu, z usta-

wy powstaje midzy kmotrami i chrzestnikiem, równie jak

midzy chrzczcym, ochrzczonym i ochrzczonego rodzicami

duchowe powinowactwo, tamujce pomidzy nimi zwizki

maeskie.
Tomasz. Jest-e to prawd, e protestant nie moe

by kmotrem przy Chrzcie witymi
Proboszcz. Tak rzeczywicie jest. a to z przyczyny,

jak si wyej rzeko, i kmotrowie w potrzebie obowizani

s troszczy si o uksztacenie w wierze katolickiej swego

chrzestnika. Czy moe tego dopeni protestant i coby

mu na tem zaleao? Nadto, kmotrowie winni s j)rzy

Chrzcie za clirzestnika odi)owiada i zobowizywa si do

wyznawania prawdziwej wiary: ale jake ])ogodzi, aby

kto w czyjem imieniu uroczycie ])rzyrzeka to, do czego

si wewntrznie sam nie j)Oczuwa?

^A dla czego ochrzconych dorosycli ydów nazywa-

j przeclirztami?

Proboszcz. S])OSobicy si do Chrztu witego do-

roli, zowi si hatechninenami, a po odebraniu Chrztu, ne-

ofitami. Nazwanie ])rzeclirzta jest najprz('>d faszywe, a

jeli si z pogard wymawia, jest obelywe i grzeszne.

Chrzecijanin rozumny i dobry, nigdy tego wyrazu nie u-

yje. Tacy nowooc^hrzceni nazywaj si z greckiego i

aciskiego jzyka: neofitami (nowo wiercami). Chrzest

jest tylko jeden; gdyby ydzi, lub poganie mieli jaki in-

ny Chrzest, imi przechrzty byoby prawdziwe, tak jak su-

knia le zrobiona zowie si po \\2i\)X'Si^\^. przerohion', ale e
niewierni nigdy chrzceni nie byli, wic nazwanie prze-

chrzty jest co najmniej faszywe. Ale ono nadto chize-

cijaskiemu spoeczestwu szkodliwe, bo wielu niewier-

nyci tem przezywaniem od przyjcia Clirztu si zraa,

('hrzecijanie zamiast ieli mile przyj, zamiast radowa
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si i weseli pospou ze witymi Anioami, weselcymi

si wicej z nawrócenia jednego grzesznika, ni z 99 spra-

wiedliwyci, oni ich od siebie zraaj. W przypuszczeniu

nawet, e s neofici, co w zych intencjach Chrzest przyj-

muj i po chrzecijasku nie yj i na zbawienie nie za-

suguj: pozostaje jeszcze nadzieja, e ich dzieci, wnuki
i dalsze pokolenie bd Kocioowi katolickiemu pozyska-

ni.^

Szymon. *Byem obecny przy chrzcie dorosych

ydów i zauwayem, jako ceremonje nad nimi dopeniane

byy daleko dusze i okazalsze, ni zwyke chrzty dzieci;

dziwno mi byo, skd taka dla nich pobaliwo?
Proboszcz. Ceremonje dorosych nawróconych y-

dów, muzumanów, pogan, s co do istoty te same co i

dzieci; ale musz by z tego powodu przydusze, e dzieci

tylko skutkiem grzechu pierworodnego dostay si w nie-

wol szatana, a katolicy, jeli przypadkiem w dziecistwie

nie byli ochrzceni, ale yli po chrzecijasku i nigdy si
wiary witej nie wypierali, podobnie jak dzieci ochrzceni

bywaj: lecz doroli niewierni, oprócz grzechów uczynko-

wych, grzeszyli wprost przeciwko wierze, oni nietylko

w niewol szatask wpadli, ale te sami si w jego niewo-

l oddali. Za nich nie mog rodzice chrzestni sami tylko

rczy, bo oni majc rozum, musz si wyranie i jawnie

swojej niewiary i bdów wyrzec; exorcyzmy, czyli wykli-

nanie szatana, który ich trzyma w niewoli, oraz i ceremo-

nje i niektóre modlitwy z tego powodu musz by dusze,

a im wiksze zgorszenie dali, tem okazalsze musi by i icL

odwoanie.*

Szymon. ^Z katecliizmu wiemy, i w potrzebie ka-
dy, a nawet i niewiasta ochrzci moe, lecz zachodzi po-

midzy nami pytanie, czy wówczas trzeba Clirzest rozpo-

' z od imi»'iiia np. Janie, Barbaro! ja ciebie chrzc^

Proboszcz. Pamitasz d(»brze katechizm, a do tego

trzeba si stosowa w razie niebezpieczestwa i o tem ka-

pana zawiadomi i uprzedzi: chrzfr-y m liib fiiewiasta
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wiuni si sami stawi dla objauienia, czy chrzest byl wa-

nie iidzielouym i czy nie zachodzi pod tym wzglt^dem jaka

wtpliwo. Co sit^ imienia tyczy, nie zaszkodzi od niego

Chrzest roz])ocz, lecz bez tego dodatku Chrzest jest wa-

nym.
Szymon. *Wiemy o tein z katechizmu, e w razie

potrzt^by, kady czowiek ochrzci moe, ale naley sit^

pierwszestwo po kapanie najprzód klerykom majcym
wysze, potem nisze wicenia, nastpnie mczyznom, a

wreszcie niewiastom: lecz teraz na to nic uwaaj, a w ta-

kich wypadkach prawie zawsze akuszerki, lub niewiasty

chrztu dopeniaj.

Proboszcz. *r obecnie tegoby j)rzestrzega nale-

ao, g<yby ludzie tak rónego stanu a chrzci umiejcy
byli obecnymi; lecz poniewa biega niewiasta najlepiej

poznaje niebezpieczestwo, i ])ywa do ochrzcenia wyuczo-

n a w razie nagiej potrzeby zachodzi suszna obawa, aby

szukajaj" kogo godniejszego, dziecko tymczas(Mn nie umar-

o; j)rzeto najczciej si zdarza, e wyej wsj)omniane ko-

biety chrztu dopeniaj.^

Szymon. ^/ katechizmu wiemy, e oprócz Chrztu

zwyczajnego z wody. jest take Chrzest krwi i Chrzest

pragnienia.*

Proboszcz. ywoty witych mnogich nam przyka-

dów dostarczaj witych mczenników, co niebdc
ochrzconymi z wody, mier mczesk samem wyznaniem

wiary ponieli i tym sposobem niebo pozyskali. Z licznych

przykadów wystarczy jeden, jaki nam opisuje historyk

Euzebiusz, o niejakiej Herais, która bdc katechumenk
Chrzest z <'gnia, czyli ze krwi przyja, bo za wiar Chry-

stusa nie )dc jeszcze oclirzcou, spalon zostaa.

O Chrzcie z pragnienia mamy taki fakt liistoryczny.

Gdy mody cesarz Walentynjan w roku 8*.>2 bdc dopiero

kateciumenem, zbrodnicz rk zamordowany zosta, wielu

u)olewao, e tak niesf)odzianie ^ez Cirztu umar: ale

wielki Hiskup Medjolanu, wity Ambroy, w mowie po-
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grzebowej po zmarym cesarzu, tak pociesza zasmuconych:

..Sysz, e was martwi, i on przyj jeszcze nie móg
Sakramentu Clirztu witego. Ale oddawna ju tego pra-

gn, a krótko przed mierci da mi do zrozumienia, i y-
czy sobie, abym ja go oclirzci i dla tego mnie przywoa.
Czy otrzyma ask, której tak gorco pragn, czy nie?

Oczywicie otrzyma j. gdy tak gorco do niej tskni.

Jak mczennicy, ctiocia nie ochrzceni, krwi wasn ob-

myci bywali z grzechu pierworodnego, tak te i on przez

swoj mio i dz Chrztu oczyszczonym zosta. {S. Ambr.

de ohitu Yalent).*

Tomasz. *Bdc midzy protestantami widziaem, e
oni Chrzest udzielaj bardzo krótko i bez adnych innych

obrzdów, tylko samem polewaniam i wyrzeczeniem sów,

o jakich ksidz Proboszcz nadmieni?*

Proboszcz. Z tego com. dotd mówi, moesz wnosi,

e Chrzest taki, jeli nic nie zmieniono w tern, co Pan Je-

zus postanowi, jest wanym. Katolicy jednak to, co pro-

testanci czyni z pogard obrzdów przez Koció su>znie

zaprowadzonych, speniaj tylko w koniecznej potrzebie a

o dopenienie o])USzczonych ceremonji póniej si staraj.

Tomasz. *Zdawaoby si wic, e przy Sakramen-

tach niektóre obrzdy s zbyteczne i e je opuszcza wolno.

Proboszcz. W sprawowaniu Sakramentów s rze-

czywicie dwojakiego rodzaju obrzdy; jedne istotne, odno-

szce si do samej materji, tormy i ministra Sakramen-

tów, w których nic oijuszcza, ani zmienia niewolno; inne

za e dodatkowe lub doi)eniajce, których atoli bez grze-

chu dowolnie opuszcza niewolno, )0 maj swoje, jako si
wyej rzeko, ciuchowe znaczenie*.

Tomasz. Czy w piei-wotnym Kociele wszystkie te

ceremonje byy tak, jak dzisiaj w uyciu^

Proboszcz. Co do istoty, byy one te same, jak o

niektóryci nadmieniem, i bardzo dawnej staroytnoci

wifraj. Namaszczania olejem i cliryzmem, exorcyzmy (za-

klinania) szatana, tchnienia na twarz, kmotrowie i odzienie
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biae JU w ])ierwszycli wiekach byy w uyciu; poniewa
ówczeni Ojcowie Kocioa, których pisma dotd posia-

damy, niówi o nich. jako o rzeczach od dawna znanycli.

Niektóre tylko szczegóowe obrzdy ulegay z bardzo wa-
nyci powodów, niejakiej odmianie.

I tak. i)ierwiastkowo chrzestnicv bywali zazwyczaj w
wodzie zanurzani lubo te ju i za czasów apostolskich

Chrzest przez polewanie (*a prawdopodobnie i przez po-

krapianie wod*) udzielanym bywa. Narody wschodnie

dotd jeszcze przez zanurzanie chrzest udzielaj, kiedy Ko-

ció zachodni Chrzest przez polewanie przepisuje^ ). Da-

wniej te. jak wiadczy wity Augustyn, namaszczano o-

lejem uszy i nos chrzest nika; natomiast Koci(') za przy-

kadem Pana Jezusa, nacieranie lin zaprowadzi.

Wreszcie byway te w pierwszych wiekach niektóre

obrzt^dy. które póniej z uycia wyszy. I tak, np. po-

dawano nowo-ochrzconym do spoycia miód i ndeko; to

miao oznacza, e oni ju teraz do ziemi witej wstpili,

tak jako Bóg niegdy lud Izraela do ziemi ouecanej

wprowadzi, która wedug wyraenia Pisma w. w mleko

i miód obfitowaa: moga te ta ceremonja oznacza niewin-

no, której chrzestnik przez Chrzest wity dostpi i o

znaczc sodycz z poycia w zjednoczeniu si z Bogiem.

Przystpmy teraz do drugit^go Sakramentu, a tym jest:

Sakrament Bierzmowania.

Szymon. Ksidz Proboszcz l)y askaw objani nam
wyraz C/wzest; moe si te i z tem wyraeniem: Bierzmo-

wanie, jakie znaczenie czy?
Proboszcz. Tak jest. znaczy on: ntver(hetue czyli

wzmocnienie, utrwalenie, bo przez przyjcie tej tajemnicy

oclirzcony dostpuje aski Ducha witego, iby w wie-

rze statecznie dotrwa, i mnie a nietrwoliwie wyzna

^) Polski wyraz chrzestnie j<*sf pierwotny, ale pochodzi od

chrzecijanin — (Chrystusowy), i przeze czowiek clirzeijan inem

czyli suj,^^ Chrystusowym zostaje.
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wa j móg. *W tern samem znaczeniu zowie si te i po

polsku Bierzmowaniem, bo dawny wyraz polski bierzmo,

oznacza belk na poprzek innych belek w duycli izbach

podcignit, chronic inne, na niej oparte belki od ugi-

nania si.* Podobnie Pan Jezus nakaza uczniom swoim

pozosta w Jerozolimie, póki nie zostan przyobleczeni mo-

c zwysoka. (Zwc. XX1V,9). z tej-to przyczyny obiera

si przedewszystkiem dzie Zielonych witek do udzie-

lania tego Sakramentu, poniewa w tym wanie dniu

i Apostoowie ask zwysoka przez Ducha witego pora
pierwszy napenieni i owieceni, a do mnej walki w wy-

znawaniu wiary Chrystusowej wzmocnieni zostali.

Szymon. A dla czego przy Bierzmowaniu uywa si
Olej wity?

Proboszcz. Po czci z powodu wyej przytoczonych

to jest ,na wzór owych staroytnych szermierzy, co si ole-

jem nacierali, aby tem zwinniej i mniej wojowa mogli.

Tak samo dusza przez ask Bierzmowania zasila si i wzma-
cnia do walki z pokusami wierze i przyzwoitemu chrze-

cijaskiemu yciu zagraajcemi. To wanie uycie Ole-

ju witego oznacza. Obok tego trzeba sobie te przy uyciu
witego Oleju przypomina ow gazk oliwn, któr go-

bica do arki Noego przyniosa jako znak, e wody potopu

ju z ziemi ustpiy. Byo to jjikn oznak, e Bóg znów
ziemi ask i pokój przywróci zamierza, ido dzi dnia ró-

czka oliwna pozostaa oznak pokoju. W Bierzmowaniu
za Duch wity zstpuje na nas i na wszystko, co w nas

jest, aby nas Bogu miymi uczyni a nas samych w mieszka-

nie swoje zamieni: tam za ju przy innej okolicznoci

zwróciem wasz uwag, ze do tego ( )leju dodaje si i bal-

sam, a taka mieszanina w kocielnej mowie zowie si cAr//-

2m6//<» czyli namaszczeniem. W^yraenie: Wo halscuim jest

przysowiowe, ho balsam oznacza, ze dusza przez zst[)ienie

Ducia witego staje si Bogu mi, n')wnie jak nam
mi jest wo paclinca; oznacza te balsam moc lecznicz
'lo zasilania naszej duszy, (-(j si przy Sakramencie IMerzmo-
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wauia dopenia.

Szymon. Dla czego Biskup namaszcza wanie samo
czoom

Proboszcz. Jako ten, co zaufany jest w dobrej swo-

jej sprawie z otwartem czoem kademu si stawia, tak te
i chrzecijanin powinien si wszt^lkiej ludzkiej obawy po-

zby, a miao mow i czynem religj swoj wyzna, po-

mny tego pocieszajcego a zarazem przeraajcego orzecze-

nia: ,, Kto mnie wyzna i)rzed ludmi, wyznam ja go te
przed Ojcem moim, który jest w iiiebiesiecli: a któryby

si mnie zaprza przed ludmi, zapr si go i ja przed Oj-

cem moim, który jest w niebiesiech, gdy przyjd w maje-

stacie swoim i ojcowskim i witydi Anioów." (Mat/f. X,

3^y Lnc, IX, JO). Dla tego te i namaszczenie dopenia si
na czole w ksztacie krzya. Przez Bierzmowanie bowiem
chrzecijanin bywa jako szermierz do armji Clirystusowej

zaliczony, zaczem te, jako onierz nosi na sobie herb i mun-

dur swojego wadcy, aby si t oznak od innych odróni
tak te przystoi, aby i onierze Chrystusowi na najznamie-

nitszej czci swojego ciaa, na czole, godo swojego Pana i

Kr(')Ia, to jest znami krzya nosili. W takiej to myli wy-

raa si i sobór Florencki: ,, Dla tego bywa bierzmujcy

si ua czole namaszczanym, bo ono jest siedliskiem wsty-

dliwoci, a znakiem krzya, aby nie zapiera si imienia

Chrystusowego, a szczeg()lniej znaku, który sta si y-
dom zgorszeniem a |)()gaiiom gupstwem: ,,Dla tego te

znak krzya w staroytnoci zowie si tak bardzo upo-

wszechnionem wyrazem: ,,Pieczci Zbawiciela."

Szymon. Wszak ksidz Proboszcz m<)wi, e chrze-

stnik bywa zaraz po Chrzcie chryziiiem naiiiaszczauyiu.

Proboszcz. Wówczas czyni si to tylko jako oznaka, e
Duch wity bierze ochrzczonego w swoje [)Osiadanie; tu

za namaszczenie jest istotn materj Sakramentu Bie-

rzmowania, a dla rónicy tamto dopenia si na szczycie

gowy, tu za na czole.

Szymon. Wic to tym sposobem udziela si Bierzmo-
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wanie?

Proboszcz. Przedewszystkiem do istoty tego Sakra-

mentu naley jeszcze kadzenie rk wedug tego, jako i

Apostoowie ten Sakrament udzielali. To jest Biskup

wyciga rce nad wszystkimi do bierzmowania przystpu-

jcymi i tak nad nimi odmawia modlitw: ,,Wszecimo-

gcy i wieczny Boe, który chcia, aby ci sudzy twoi z

wody i z Ducha witego si odrodzili, i który im odpu-

szczenie wszystkich grzechów udzieli, zelij na nich z nie-

ba, witego siedmiorakiego Ducha Pocieszyciela, Ducha
mdroci i rozumu. Ducha roztropnoci i pobonoci; na-

penij ich Duchem bojani i oznacz znakiem krzya Chry-

stusowego tych, którzy zjednani s do ywota wiecznego."

Szymon. A co oznacza owo rk wkadanie?

Proboszcz. Wspomniaem ju, e to si czyni za przy-

kadem Apostoów, którzy tym sposobem Sakrament Bie-

rzmowania udzielali. Albowiem, gdy si dowiedzieli, e w
Samarji wielkie mnóstwo ludu wiar chrzecijask przy-

jo, wysali tam Piotra i Jana, aeby na nich rce woyli,
a oni odbierali Ducha witego {^Dz. Apost. VIII, 14).

To wkadanie rk oznacza te, e bierzmowany szczegóhiiej-

szym sposobem pod ochron Bo i pod opiek Ducha
witego pozostaje ^). Jak to Papie Melchiades w podo-

biestwie -) objania: ,,Xa nic si nie przyda, jeli umie-

rajcy rodzice swoim 'nieletnim dzieciom wiele dóbr i bo-

gactwa pozostawi; musz oni im nadto opiekuna i ochro-

niciela da, któryby si i osobami i pozostaem dziedzic-

twem sierot opiekowa. Podobnie nie wystarczyoby nam.

^) Za czasów niewolnictwa ii Kz\'nfiian, ten, co niewolnika na

wasnor nabywa, na znak, i siy sta jo^^o panem, kad na nim

rk i dla te^o nowo nabyty zwa si po acinie maiuitplwin all)0

manacaptux^ 'Cl^^i ^iJVt.,v, a przy uwolnieniu zwano ^^o inanti-in issu.s

albo rtnaiicipntiiH— z rs^k wypuszczony; a sanjo uwohiienie: <7//c//a-

cipatlo'

') In Epist. at Episc. Ilispan.
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i Paii Jezuti ^woj krwaw krzyow mk wszystkie nam
niebieskie laski i dary zjedna, a wracajc do nieba takowe
nam pozostawi, ale musia nam te i Ducha witego ze-

sa. który dary boskie w nas podtrzymuje i udoskonala."

Albo wyraniej mówic, nie wystarczyo])y nam sta si
przez Chrzest dziemi Boymi i dziedzicami rozlicznej a-
ski Jego. ale potrzeba nadto, abymy przez Bierzmowanie,

moc wkadania rk biskujuch, otrzymali Ducha witego,
jako Pocieszyciela, Ordownika i niejako w naszem ducho-

wem dziecistwie pod Jego opiek byli pomieszczeni; by-

my pod oson Jego opiekuczych skrzyde, ubezpieczali

si przeciw podstpom szatana, a drogocenny dar wiary,

przez Chrzest wity pozyskany, pielgnowali.

Tomasz. A czy te i Olej, albo wite chryzmo ])yo

za dawnych czasów uywane?
Proboszcz. e tak jest, }>rzekonywaj nas o U^iu najda-

wniejsze pisma staroytnoci. wity Cypryan pisze:

,,Olej wity bywa na otarzu powicanym" (/>. J ej/. 12).

wity Cyryl Jerozolimski:,.wite namaszczenie nie jest

ju po powiceniu zwykem smarowidem, ale sta je si
chryzmem Chrystusa" [Catech. -J). a wity Bazyli: ,,Po-

wicaniy wod i olej namaszczenia." (IJe Spir. Sancto

CGj). '^).

Szymon. Jest-e jeszcze co wicej w szafunkn Bie-

rzmowania do zauwaenia^

Proboszcz. Namaszczeniu towarzysz nasti)ujce

sowa: ..Znacz ci znakiem krzya i utwierdzam ci
(liryzmem zbawienia: w Imi Ojca i Syna i Ducha wi-
tego. Poczem Biskuj) daje bierzmowanemu lekki policzek,

mówic: P()k(')j tobie.

Szymon. A tak. o tem wanie ciciaem si zapyta,

co to oznacza.

Proboszcz. Policzek ten suy za znak, emy po-

winni by gotowymi z ca odwag znosi wszelkie przeciw-

noci i przeladowania w obronie naszej wiary na wzór

Apostoów, co radonie izb rady sdowej opucili, i si
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stali godnymi znosi zniewag dla imienia Chrystusowego.

{Dzieje Apost. V, 41).

Szymon. A co oznacza towarzyszce mu yczenie po-

koju-

Proboszcz. To wskazuje, e bierzmowany obecnie

ju ask i pokój Ducha witego pozyska.

Szymon. A czemu znów przy Bierzmowaniu przybie-

ramy km otrów?

Proboszcz. Kmotrowie przy Bierzmowaniu nie s
tak niezbdnie potrzebni, poniewa nad now^o- ochrzczonym

opieka ju przy Chrzcie witym zapewnion bya. Wsze-

lako tam, gdzie ci s uywani, su oni do tego samego

celu co i rodzice chrzestni,* a nawet zacigaj zarówno jak

tamci duchowe powinowactwo; lecz, by zamieszania z tego

powodu unikn, przestrzega si, i do bierzmowania uywa
si jeden tylko wiadek tej samej pici, co osoba bierzmo-

wana.*

^Szymon. Wszake przy Bierzmowaniu przybieraj

tez imi jakiego witego. — Czy to pochodzi z jakiej usta-

wy kocielnej?

Proboszcz. Najdawniejsze lady nadawania bierzmu-

jcemu si nowego imienia gin w bardzo odlegych cza-

sach. I tak, wiadczy wity Grzegorz Tiironeski (i/?,s^.

fraen. l.o. c. SH). e Hermenigild, ksi Hi8Z])aski, przy

Bierzmowaniu otrzyma imi ,, Jan. "— wity Adalbert

odebra to imi dopiero przy Bierzmowaniu, dawniej mia
imi Wojciecli, które si w naszym polskim jzyku |)rze-

chowao. iBoland.;^'j Apr.). Biskupi Proboszcz przestrze-

ga maj, iby kady majcy gorszce, lub njieszne, chrze-

cijanizmowi nieprzyzwoite imi, takowe zamieni, a przy

bierzmowaniu inne przy])ra. (Katech. kisi. Hzinidta t.-l .44).

Tomasz. A czeinu tylko Bisku[) )ierzmuje a nie

inni kaijani^

Proboszcz. Dla tego, e niewtpliwie wedug ustawy
(yhrystusa, Apostoowie sami wycznie T)i(^rzmowali, a

biskuf)i s nastpcami i zastpcami Ap(>stoów. Syszelicie
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ju poprzeduio z Dziejów Apostolskich, e Apostoowie do

JSamarji si udali i tam bierzmowali tych, którzy od iunych

uczuiów ju ochrzceni byli. Gdybymy za innego jeszcze

powodu szukali, to nim moe by to, e przez Sakrament

Bierzmowania czowiekowi doskonao chrzecijaska si
udziela. Jako za nie jakiemukolwiek robotnikowi przy-

stoi dzieo jakie znakomite wykonywa, tylko zwierzchni-

kowi i budowniczemu, tak podobnie i kapani speniaj
pocztek przez sprawowanie Chrztu witego i innych Sa-

kramentów, ale ostateczne kadzenie rk i dopenianie

dziea, ))iskupom wycznie zastrzeonein zostao.

^Lecz bit^rzmowanie nie jest tak, jak wicenia ka-

}>askie. bezwarunkowo wyczn czynnoci Biskupów,

il)y Papie nie móg wyjtkowo kapanów do jego udzie-

lania upowania: potrzeba tylko, a])y chryzmo przez Bisku-

pa same^ro )yo powicone. We wschodnim Kociele Sa-

krament ten udzielaj kapani bezporednio po Chrzcie

A-ictyni: ale i w Kociele aciskim misjonarze w stronach

niewiernych, gdzie Biskupów nie ma, bywaj upowanie-
ni do sprawowania tego Sakramentu.

Tak wic znalelimy dzi sposobno do objanienia

dwóch Sakramentów. Dowiedzielicie si przy tej sposo-

bnoci o znaczeniu i ceremonjach Sakramentów, którycli

ju stalicie si uczestnikami; skorzystajcie z nal)ytej

wiadomoci, abycie znaczenie tycli zwyczajów, teraz i w
cigu waszego ycia na sobie urzeczywistnili, a przy asce

Chrztu witego i Bierzmowania swoje wieczne z])awienie

sprawowali, a czyst sukni, pozyskan przy tycli witych
Sakramentach, kiedy nieskahm i niezbrudzon do tronu

Boego przynieli.



EOZMOWA XIX.

O Komunji i Mszy w.
*Confiteor. — Absolucja. — Forma Komunji. — Wijatyk. —

Wieczerza. — Dla czego si na czczo przyjmuje. — Dla czego

klcz^co. — Stawanie. — Skadanie rk i t. p. — Dla czego si

przechowujej cze Bosk Mu si oddaje i przed nim lampa si

pali. — Mszy witej nazwanie. — Czy Apostoowie Msz wit
odprawiali. — Czemu jej kacerze za prawdziw nie poczytuj. —
Stosunek Mszy witej do Komunji. — Czemu si wieczorem nie

odprawia.— Czyby kazanie nie byo poyteczniejsze ni Msza w.

—

Czy przykanie suchania Mszy witej jest nowe.*

Dzi mamy si zaj najszczytniejszym i najpiknit-j-

szym Sakramentem, czyli tajemnic Ciaa i Krwi Pana
Jezusa.

Szymon. Liczylimy na to, e dzi mowa bdzie o

Najw. Sakramencie Otarza, ale niech nam ksidz j)ro-

boszcz raczy po polsku przetómaczy modlitwy, które ka-

pan i)rzy udzielaniu komunji w. odmawia.

Pr())OSZCZ. I owszem, bardzo chtnie. Udzielanie

komunji w. odbywa si w ten sposób: suga kocielny

odmawia w imieniu tych, co do komunji w. przysti
maj aciskie Confiteor, czyli znan wam wszystkim spo-

wied powszeclin: ,,Spowiadam si i^ogu wszeclimogce-

mu i t. d.*' uwaam za zbyteczne tu j powtarza; odma-
wia j za po acinie, bo przy sprawowaniu Sakrametów
w kociele aciskim, nie wolno jest innego jzyka uy-
wa. Z t wic spowiedzi czy si zarazem i nasza pr()-
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ba o odpuszczenie grzechów. Spowied powszechna po-

bonie i ze skrucha odmawiana i za ministrantem powtó-

rzona zdoln jest do wyjednania nam odpuszczenia grze-

ch(')W powszednich na s[)owie(lzi sakramentalnej przepom-

nianych.

Szymon Czy to ma jakie osobliwe znaczenie, e tu

wanie wi^^ri Fascy wymieniani l)ywaj?

Proboszcz. Tutaj najprzód stoi Najwit^tsza Marya,

jako Kr<')l<)wa Anioów i wszystkich pospou wit^tych,

potem Micha Archanio, jako przedstawiciel wszystkich

Anioów: to samo rozumie si i o witym Janie Chrzci-

cielu, przedstawicielu witych Startego —i o Apostoach

Piotrze i Pawle, jako przedstawicielach witych Nowego
Testamentu. Gdy dla krótkoci nit^ moemy wszystkich po

szczególe witycli jako naszych ordowników wzywa,
wic wymieniamy tylko z kadego dziahi jednego lub

dwóch, którzy zarazem wszystkich innych do tego rzdu
nalecych przedstawiaj, a na zakoczenie, dodajemy

jeszcze wezwanie wszystkich w ogólnoci witych.
Szymon. A có kai)lan po tej powszechnej spowiedzi

odmawiaj

Proboszcz. Odmawia tak zwan Absolucj, czyli

rozgrzeszenie, to jest, kiedy ju obecni uznali si by
grzesznikami i o wstawiennictwo prosili, odmawia nad

nimi wyranie sowa tego porednictwa: „Niech si ulituje

nad wami Wszeclimogcy Bóg, a odpuciwszy wam grze-

chy wasze, niech was doprowadzi do ywota wiecznego.

,. Obecni wyrazem Amen cz si z t jego modlitw. Po

czem nast])uje Absolucja w sowach: ,,Odpuszczenie, roz-

grzeszenie i zwolnienie od grzechów naszych, niech wam
udzieli Wszechmocny i litociwy B6g.

Szymon. Czy nas taka Absolucja istotnie od grze-

chów uwalnia

Proboszcz. Ta absolucja nie jest bynajmniej sakra-

mentalnem rozgrzeszeniem, tylko |)ro]) kapana, która je-

dnak, jak wyej wspomniaem, moe wyjednywa zwolni-
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nie od grzechów powszednich i resztek grzechowych, o ile

obecni przez szczer skruch do teg^o s usposobieni. Obok
tego, sowa te s upomnienia kapana, e komunikujcy
skruch i al za grzechy wzbudza w sobie powinni, aby

z tem gbsz pokor i czystoci duszy te najwitsz uczt
przyjli. Dla tego te kapan obecnym pokazujc Najw.
Hostj mówi po acinie: ,,Oto Baranek Boy, oto ten, który

gadzi grzechy wiata" i dodaje potrzykroó nastpujc
modlitw Setnika ewangielicznego stosujc si do przyj-

cia tego Sakramentu; kapan mówi j po acinie a przyj-

mujcy winni takow powtórzy swoim jzykiem po cichu,

aby si do gbokiej pokory pobonego Setnika pobudzi:

,,Panie nie jestem godzien, aby wszed do przybytku me-

go^) ale tylko rzeknij sowo a bdzie zbawiona dusza moja".

Podajc za komunj oznajmia kademu komunikujcemu
pikne yczenie mówic równie po acinie: Ciao Pana
naszego Jezusa Chrystusa niech strzee duszy twojej do

ywota wiecznego", przyjmujcy za lub w zastpstwie jego

ministrant odpowiada ,,Amen". Pomnijcie o tem, abycie

te pikne sowa kapana i wzywania zawarte w kadem
sowie przy kadej komunj i pilnie rozwaali, a tym sposo-

bem do tym godniejszego zasiku swej duszy si usposo-

bili.
'

^Tomasz. Pomimo dekretów witej Kongregacji

Obrzdów zdaje mi si, e odmawianie modlitw przez ka-

pana przed sam komunj i ostatniem Namaszczeniem

wieleby si przyczynio do podniesienia uczu pobonoci,
gdyby te modlitwy kapan w jzyku ludowym odmawia.*

ProhosZCZ. Nie dziwi si )ynajmiiiej takiemu two-

') *Mylnie w niektórych ksijjkacli do naboestwa dodano: do

przyhi/tku nerca^ bo tego w Kwangielji nie naa. Setnik nie zaprasza

Pana Jezusa do serca, ale tylko do swego domu, a nadto takie wy-

ra/.enie tn^ci kalwinizmem, który zaprzecza osobistcij bytnoci

Pana Jezusa w Najw. Sakranumcie, tylko przypuszcza, e Pan

Jezus duchownie do serca na^izego zstpuje.*

1'iyknoci Kocioa K atol lek le^f«). 2
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jemu yczeniu, bo takie zarówno z tob podziela wielu

innycli niebacznych na to, e Kocioowi naley si posu-

szestwo i e ten bez wanych powodów rozporzdze
ogólnych, do caego Kocioa si odnoszcycli i dekretów

nie wydaje a nawet i niekt(')re rytuay nasze tak odmian,
wbrew dekretów i gównego naszego prowincjonalnego

piotrkowskiego rytuau wprowadziy. Lecz i nasi polscy

Biskupi mieli to, co przytoczy na uwadze i dla tego zufij-

duj si w rytuaach bardzo wzniose akty, czyli modlitwy

które poboni kapani przed i po komun j i witej ludowi

odczytuj; a przed ostatniem Namaszczeniem znajduje si
akt i)ragnienia i intencja do przyjcia tego sakramentu.

Na tem naleaoby poprzesta, aby rozkazom stolicy witej
by posusznym. Ostatni rzecz byoby to i bardzo o})hi-

kania godn, gdyby komunikajcych lub ostatniego Na-

maszczenia przyjmujcycli doi)iero podczas przyjmowania

tych sakrament(')w musiano do uczu pobonoci pobudza.
Wszake i w })omienionych aktach te same modlitwy, któ-

re kapan odmawia s wyraone, mówi si tam: Baranhu
Boy... Panie nie jestem godzien. Odmawianie za modlitw

sakramentalnych w ludowym jzyku, w wielu wypadkach
jest zui)enie bezskutecznem, gdy je kapan albo po cicliu

mówi, albo goniej wród piewu, muzyki albo w wiell^iem

zgromadzeniu komunikajcych, z których tylko kilku lub

kilkunastu te wyrazy syszy ^)

UWAGA. Ogóln zasad jest, e tekstów Pisma wi-
tego wród ceremonji kocielnych si nie zmienia. Nie-

wolno naprzykad w exekwiach niewiast mówi ,,curn serva

albo ciun servis tiiis..,'" Pomimo tego, jeden z rytuaów przy

chrzcie witym teKst ])isma witego: \. Bdziesz miowa

^) Gdybymy te na czj^stkg zmiany ji^zyka. w liturgji, a zwa-

szcza przy Komunji przyzwolili, to loicznem nast^»pstwem monal)y

i Confifror, Mi.'<i'veatu7' i huhdgenfmm... w jzyl^u ludowym odma-

wiai^ \)0 i to zarówno, przyczynioiy siy do podniesienia ductia

pobono i.
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Pana Boga... jak siebie samego" zmieni w nawiasie na:

mUoioaa.. siebie sam. Jest to nowo, bo tekst aciski

wyraenia: teipsum na teipsam nie zmienia.

Szymon. Takiem jest zaiste postanowienie i yczenie

wszystkici ten Sakrament przyjmujacycli.

Proboszcz. Przy tej sposobnoci powiem wam jeszcze

nieco o sposobie, jakim Komunja wita ciorym udzielan

bywa.

Szymon. Azali róni si w czem ta komunja od teje,

która si zdrowym. udziela?

Proboszcz. Co do istoty, nie; tylko, e kapan
wstpujc do izby chorego odzywa si w niej tem piknem
pozdrowieniem mówic po acinie: ,, Pokój temu domowi i

wszystkim jego mieszkacom" pokrapia nastpnie wod
wicon chorego i pokój i odmawia sowa psalmu, które

w kociele podczas tak zwanej Aspersji piewane bywaj
poczem dodaje nastpujc modlitw: ,, Wysuchaj nas

wity wadco, wszechmogcy Boe, i zelij tu witego
Anioa z nieba, któryby chroni, sprzyja, odwiedzi i broni
mieszkaców tego domu, przez Jezusa Chrystusa Pana na-

szego. Reszta odmawia si tak samo jako i przy udzieleniu

witej Komunji, tylko zwyke yczenie przy podawaniu
w. Hostji zamienia si mówic równie po acinie: ,,We-
mij bracie (siostro) Wiatyk Ciaa P. naszego Jezusa Chry-

stusa, któryby ci od zoliwego szatana ochronili do y-
wota wiecznego doprowadzi", i dodaje nastpn modlitw:
„wity Panie, (Jjcze, Wszechmogcy Boe! Ciebie usilnie

bagamy, aby przyjmujcemu bratu (przyjmujcej siost;L'ze)

(Jiao Pana naszego Jezusa Chrystusa, tak co do ciaa, jako

i co do duszy 8luy(j na zasiek do ywota wiecznego; który

yjesz i królujesz w j^inoci Ducha witego [)() wszystkie

wieki wieków. Amen.
^Szymon. I)l;i czego ta Koinuni«a chorych zowi(^ si

Wiat 1/kie fii?

Proboszcz. Wyraz aciski Viaticum oznacza: zasi-

ek podr(')uJcego. Jeeli cae nasze ycie jest niejako po-
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dró do ywota wiecznego, to tym bardziej kada cisza
cioroba t podró nam cile przypomina i wówczas wita
Koiiiunja shiy jako zasiek do tej podróy.

Róni si te ta Komunia od zwyczajnej, i j mona,
cliocial)y i nienaczczo przyjmowa, ii lubo sakrament o-

statniego Namaszczenia wcigu jednej,chociaby dugotrwa-
ej choroby raz tylko przyjty by moe, to jednak Wiatyk

moe by czciej i nienaczczo, jeliby chory nie móg ina-

czej wytrzyma, udzielany.

Szymon. Komunj wit zowi te Wi€cz€7'-zq, a cze-

mu j przyjmujemy rano. kiedy j Pan Jezus Apostoom
podawa wieczorem?

Proboszcz. Dla tego, abymy ten najwitszy po-

karm z tem wiksz pobonoci i skupieniem ducha, a z

mniejszem roztargnieniem przyjmowali, bo z rana mamy
umys wicej sku])iony, anieli wieczorem, kiedy dla ró-

norodnych zaj i dziennych wypadków dusza nasza wi-
cej si do roztargnienia skania. Tego si w Apostoach
mniej Pan Jezus obawia, Jego Boskiej nauki po caych
dniach suchali, a na par dni przed ustanowieniem tego

Sakramentu z bojani ydów tem cilej si Pana Jezusa

trzymali.

Szymon. Zkde za to, e Komunj wit na czczo

przyjmujemy, kiedy j Apostoowie dopiero po spoyciu

Baranka wielkanocnego przyjmowali?

I^oboszcz. To rozi)orzdzenie nastpio z obawy,

aby si wic(»j nie ponawiao to, co ju za czasów witego
I^awla w Koryncie si przydarzao, e iiit^którzy powaali

si po obarstwie Komunj wit j)rzyjmowa (7 Kor. AV,

^i), ale ebymy czyci co do ciaa i co do duszy ten naj-

witszy zasiek brali. Uznano te za waciw oznak
uszanowania ku najwitszemu Sakramentowi, aeby si
do niego zblia przed przyjciem innego doczesnego zasi-

ku.

*U8tauowienie wieczorne najwitszego Sakramentu a

tem samem i Ofiary nowego Testamentu miao to wzniose
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znaczenie, e w teje chwili koczy si Stary Testament.

Baranek Mojeszowy oznaczajcy przyszego Mesyasza zo-

sta zamieniony na Baranka prawdziwego, Jezusa Chrystu-

sa; ofiary Starego Testamentu zostay zastpione ofiar no-

w w Wielki Czwartek bezkrwaw, a w Wielki Pitek
krwaw na Golgocie spenion; a tem samem ofiary krwawe
Starego Testamentu i krwawe na Golgocie zastpione zo-

stay ofiar Mszy witej bezkrwaw. Co te piknie wy-

raamy w znanej pieni: ,,i:^rzed tak wielkim Sakramen-

tem... Niech ustpi z Testamentem, nowym sprawom ju
starzy."^

*Szymon. Wdziczny jestem ksidzu Proboszczowi,

bom tego ustpu pieni dotd nie zrozumia.*

Tomasz, Ale o zwyczaju przyjmowania Komunji na

czczo, trudno zaiste w onej staroytnoci si dowiedziano.

Proboszcz. Zwyczaj przyjmowania na czczo komunji
witej i samo to przykazanie tak dalece staroytnoci ob-

cem nie byo, e ju na trzecim Soborze Kartagiskim w r.

397 (Kan. 41) mamy rozporzdzenie: ,,Oprócz dnia ustano-

wienia, komunja wita powinna by po wszystkie czasy na

czczo przyjmowan", a te i wity Augustyn o tym chrze-

cijaskim zwyczaju mówi; ,,Podobao si Duchowi wi-
temu, e ku uczczeniu tak wielkiej tajemnicy Ciao Pana
Jezusa j)rzed wszelkim innym pokarmem powinno do ust

wstpow^a i dla tego ten wity zwyczaj na caym wiecie

przestrzeganym bywa.
Szymon. A dlaczegó ])rzyjmujemy Komunj wi-

t klczcy, kiedy j Apostoowie na ostatniej wieczerzy

nie klkajc przyjmowali^

Proboszcz. Bardzo naturaln tego przyklkania
przyczyn jest, e mamy przed sob i })rzyjmuje-
my Pana Jezusa, prawdziwego Boga, osobicie nam si
przedstawiajccigo, któremu winnimy nietylko wewntrz
ne uczucia czci Bogu pi-zynalenej, ale te i zewntrznie te

uczucia objawia, a czynijny to przyklkaniem, i ])rzed

Nim Wedug nauki wit^^go Pawa wszelkie kolano klka
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niebieskie, ziemskie i podziemne {Fili}), li, 10). wity
Augustyn mówi: ,,Nikt nie poywa tego Ciaa bez poprze-

dniego uczczenia" a wity Chryzostom upomina wiernych
mówic: „Uczcij, a potem komunikuj." Jeli Apostoowie
swojej wewntrznej czci tym zewntrznym sposobem nie

objawili, to ztd pochodzi, e oni utajonemu pod poistacia-

mi chleba i wina Jezusowi nie mogli oddawa wikszej czci,

anieli temu, którego osobicie widzieli, a widywali oni Go
codziennie. Nie podobna za byo, aeby przed swoim
Mistrzem wci przyklkali i cze bosk mu oddawali.

Tomasz. Niechby ju komunj zawsze klczc przyj-

mowano; ale co za znaczenie ma ta ciga rónorodno
przyklka, stawania, rk skadania i t. p.

Proboszcz. Jelim tego dotd szczegóowo nie wyja-

ni, to przecie ju powiedziaem to samo w inny sposób, a

szczególniej w nauce wsti)nej, z czego moge sobie atw^o

wysnu odpowied na takie twoje zapytanie, a mianowicie,

e klkanie i stawanie podobnie jak i przyklkanie pod-

czas komunji jest zmysowym wyrazem uczu naszych zew-

ntrznych. Stojc modlimy si zazwyczaj w czasie wiel

kanocnym i w niedziel na [)amitk Zmartwychwstania
Pana Jezusa; stoimy podczas Beiiedictus i Magnificat na

pamitk radoci i wdzicznoci za nasze odku[)ienie, które

si w obu pieniach Zacliaryasza i Maryi wysawia; stoimy

podczas Kwangelji na znak nasiej wiernoci i staoci w
wierze a zarazem gotowoci sucliania Kwangelji i jej spe-

niania. Podo^ny obraz przedstawia uzbrojone i w szyku

ustawione wojsko, gdy j<'st obecne przy Mszy witej i in-

nych kocielnych obrzdach. Wydobywaj wówczas paa-

sze, prezentuj bro na znak gotowoci stawania, w obronie

Patia Jezusa przeciwko niewiernym niej)rzyjaciolom. Kl-
czc okazujemy nasz i)()kor, poniewa znajdujemy si
jako grzesznicy wobec witoci i majestatu boskiego. Tak
modli si klczc IMotr {Dzieje Ap. IX, 4^^), wity Pawe
ze starszyzn Kfezu {Dzieje Ap. XX, 36), tene sam apo-

sto klka i modli si nad brzegiem morza z tymi, co go z
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poegnaniem odprowadzili {Dzieje Ai?. XX, 15), klczc
oddawaj Panu Jezusowi cze Mdrcy przy óbku {Math,

II, 11), klczc modli si sam Syn Boy w ogrodzie oliw-

nym do Boga Ojca swojego {Math. XXVI, 39), wity
Jan w swojej Apokalipsie {IV, 10), przedstawia nam obraz

klczcych dwudziestu czterech starców klczcych i na

oblicze [)adajcych, co tron Baranka w niebie otaczali.

Std poszed zwyczaj, e chrzecijanie swoje pokorne, usil-

ne i wewntrzne modlitwy nie inaczej, tylko w klczcej
postawie odprawiaj. To mówi i Tertulian: ,,Gdyby
chrzecijascy onierze w wojsku cesarza Marka Aureliu-

sza nie byli, modlc si i klczc, deszczu sprowadzili; caa
armja zoona z pogaskich onierzy byaby z pragnienia

wygina."
To samo rozumie si o skadaniu i wznoszeniu rk pod-

czas modlitwy. Gdy si ze wzniesionymi i rozpostartymi

rkoma modlimy, jak to kapani czsto przy otarzu a w
niektórych miejscowociach take i wierni czyni; to w
tern naladuj Mojesza, który te na górze z wzniesionymi

rkoma si modli wtenczas, gdy w dolinie Jozue, a z nim
lud Izraelski z Amalecytami si ucierali. Idziemy te za

rad Apostoa mówicego (/ Tymot, II, 8): ,,Chc tedy,

aby mowie modlili si na kadem miejscu x)odnoszc

czyste rce." Przypominamy sobie w tej postawie Zbawi-

ciela, który te z rozpostartymi rkoma modli si do Boga
Ojca. Ta postawa ciaa jest poniekd naladoAvaniem krzy-

a, a kiedy modlc si t postaw przybieramy, wyraamy
tym sposobem nadziej, i przez mier krzyow zjednamy

sobie ask i obfite Boskie dobrodziejstwa. Modlitwa ze

zoonemi rkoma jest to naladowanie Ewangelicznej po-

kutnicy, co si nóg Jezusa trzymaa, jakoby kotwicy z>a-

wienia, albo jakobymy zarówno z pntryarch Jakóbcun,

Anioa wielkiej rady, jakim jcist nasz Zbawi('iel, przytrzy-

mywali i {)uci ^t^i'^ nie chcieli, dopókiby nam nie pol)og()-

sawi i podanyc-h ask od Ojca niebieskiego ni(^ wyje-

dna.
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Prawda, e ukad zewntrzny ciaa, rk, gowy i in-

nycli czonków do istoty modlitwy nie naley, poniewa
modlitwa jest tylko wzniesieniem myli i serca do Boga;

jednak zaprzeczy nie mona, e zewntrzna pokorna i

skromna postawa ciaa, silny wpyw na nasz umys wy-

wiera, najpoboniejsze wzruszenia ducha w nas obudz, a

tem samem przyczynia si i uatwia wzniesienie naszej my-
li do Boga. Zaiste, Magdalena moga bya tak samo le-

e na ])ulchnej po iuszce jako i klczc u nóg Zbawiciela

o przebaguie za swoje grzechy baga; tak samo i ona nie-

wiasta Ewangeliczna, na niemoc krwaw cierpica, moga
bya w jakiej lektyce siedzc pomodli si, zamiast czoga-

jc si krok w krok za Zbawicielem z trwoliwem uczuciem

siga, aby si przynajmniej dotkn sukni Jezusowej.

{Lnc. VIII, 44). Wedug tego, jak czowiek wewntrznie
jest usposobionym, tak ukada si i zewntrznie i niepodo-

bna przypuci, eby czowiek przejty by uznaniem swojej

ndzoty, aby rumieni si od wstydu za swoje grzechy, aby

mia na uwadze rzeczywicie obecnego Boga, jeli w koci(v

le tyem si do otarza odwraca, okciami si o awk opie-

ra, jeeli albo dumn min na wzór faryzeusza, albo drwin-

kowat i)ostaw artowtiisia przybiera, luboby w takiej

postawie jakie modlitwy mrucza. Gdy za kogo wien)imy

w postawie pokornie pokutujcego, w piersi si bijcego,

ze spuszczonemi oczyma rzewnie wzdychajcego celnika,

wówczas rozsdnie przypuszcza moemy, co nawet i ydzi

i poganie z nami przypuszczaj, e modlitwa jego jest szcze-

r i ducha ma skupionego, e jego pobono wzruszona,

a serca do Boga wzniesione; taki to naturalny i cisy zwi-

zek zaciodzi pomidzy zewntrzn postaw a wewntrznem
ducha usposobieniem. *Ol:)udnicy tylko i aktorowie zdo

bywaj si na sztuk, aby zewntrzn postaw swoje we-

wntrzne uczucia zamaskowa, a tem samem dowodz, e
pod zewntrzn postaw ukrywa si wewntrzne uczucie; a

im lepiej si aktor swoj rol przejmuje, tem wiksze o-

klaski odbiera.*
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Tomasz. Ksidz Proboszcz wspomnia o przechowy-

waniu najwitszego Sakramentu, owó tu zachodzi py-

tanie, czy w tern ustawie Pana Jezusa si nie sprzeciwia-

my?

Proboszcz. To pytanie, które niezawodnie od nie-

przyjació naszej religji posysza i za[)Oyczy, mimowolnie

mi przypomina chleby pokadne w wityni Starego Te-

stamentu i mann na puszczy zoon i przechowywan w
Arce Przymierza; byy to tylko czyste figury najwitszego
Sakramentu, za jakie je te Pan Jezus uzna mówic, e
On jest czem daleko wikszem, anieli manna i clileb co

z nieba spady. Kiedy Pan Jezus nas tak dalece nagli do

poywania tego chleba, abymy wieczycie y mogli, ztd
wnioskowa moemy, i si to woli Jego nie sprzeciwia,

gdy go przechowujemy, bymy mogli w kadym czasie po-

ywa. Ale najlepszym S]30sobem dowiedzenia si o Jego

najwitszej woli jest, zapyta si o to chrzecijan pierw-

szych wieków. Ci byli tak bliskimi czasu, w którym Pan
Jezus y, e zaiste najdokadniej o tem, co On postanowi

lub zakaza zawiadczy mog? Lecz, ci nam odpowiadaj,

e tak, jakom ju wyej powiedzia, zwyczaj przechowy-

wania najwitszego Sakramentu nawet po Mszy w. by
w pierwszych wiekach znanym. wiadkiem tego Tertulian

(Ad uxor. 2, H) w drugim wieku yjcy, który pisze, e za

jego czasu clirzeoijanie najwitszy Sakrament z sob do

domu brali, gdzie Go w razie potrzeby poywali. W tem
samem stuleciu wiadczy Ireneusz, e papiee: Anicet, Pi-

us, Tehisfor i Syxtus przesyali zagranicznym l^iskupom

najwitszy Sakrament. W wi(}ku trzecim dowiadujemy
si z Kuzebjnnza, e wity Dyonizy Aleksandryjski cliore-

mu Serapjiiszowi najwitsz Komunj j)rzesa. W wieku
czwartym j)iHze wity Bazyli, e w pierwszycli wi(^kach

najwitszy Sakrament w srebrnej ^^obicy si p]'zecliowy-

wa, któr na oltarzn obok innych obrazów stawiano; gdy
jednak Koció 1o f^ nmieszcz«u]ie midzy obrazami*) za

niewaciwe i mniej g<>dii<; nznal, nakazano j)óniej, aby
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konsekrowane Hostje w umylnie na to przysposobionem

niiejsru, w tabernakulum przecliOAYywa. l^abernahdum,

wyraz aciski (tabernaculum) oznacza dosownie: natniot

i przy[)omina nam ów namiot Starego Przymierza, av któ-

rym przed zbudowaniem kocioa Salomonowego znajdo-

waa si Arka, czyli skrzynia, mieszczca w sobie tablice

dziesiciu przykaza z chlebem niebieskim (mann) ca
nafiziej i radoci dzieci Izraela. W tem-e samem stule-

ciu opowiada wity Ambroy, e brat jego Satyr nosi na

s/>yi w pótno obwinity najwitszy Sakrament, i e prze-

ze cudownym sposobem podczas rozbicia okrtu zosta o-

calonym; podobnie wity Hieronim opowiada o Exuperju-

szu Biskupie, e tene dla ubóstwa przechowywa najwi-
tszy Sakrament w j)lecionym koszyczku. W pitym wieku,

wiadczy wity Augustyn, e za jego czasów ])()bone pa-

nie, najwitsze Ciao Chrystusowe w piknych czystych

chusteczkach z rk Biskupa lub Ka})ana otrzymyway i

albo zaraz w kociele na sobie zawieszay, albo te z wiel-

kiem uczczeniem do domu zanosiy, aeby go w razie })0-

trzeby, i)')d niebytno Kapana lub dyakona, same spo-

yway. To samo o])owiada wity Grzegorz Nazyanzeski

o swojej {)obonej siostrze Gorgonji, e ona miaa w swojej

stancji najwitszy Sakrament, a gdy ciko chorowaa, to

z j)laczem i kaniem przed nim sie modlia i tym cudownym
sposobem zdrowie odzyskaa.

Tomasz. Nigdym nie ])rzypu8zcza, aeby ten zwy-

czaj tak dalekiej siga staroytnoci. Ztd te wnosz jak

faszyw jest nauka tych, co utrzymuj, e Pan Jezus w
tym Sakramencie obecnym jest tylko podczas przyjmowa-

nia. (Ndula Lutra).

Proboszcz. Susznie tak wnioskujesz, bo mógeby
wity Am)r()y, albo wity Grzegorz Nazjanzeski roz-

sdnie wierzy, e to by tylko prosty zwyczajny chleb, co

brata witego Ambroego od rozbicia na morzu ocali, a

który siostra Grzegorza w swym pokoju uczcia i przeze

uzdrowion zostaa? I do czegó suyyby te wszystkie
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ostronoci, z jakiemi niegdy i do dzidnia si ten najwi-
tszy Sakrament przechowuje, gdyby nie wierzono, e tam
nawet przed Komunj Pan Jezus jest obecnym?

* Dodajemy do tego, e gdyby tak byo, jak chce Lu-

ter, e przed Komunj chleb wity jest prostym, zwyczaj-

nym, powszednim chlebem, a dopiero podczas Komun ji w
Ciao Pana Jezusa si przemienia; to wówczas trzebaby

przypuszcza, e kady bez rónicy chrzecijanin, niewiasta,

czy mczyzna jest Kapanem i sprawc tego Sakramentu,

a byabyto nauka zupenie nowa, staroytnoci a nawet
dawnym kacerzcim nieznana."^

Tomasz. A czy mona te za tem obstawa, e ten

najcenniejszy skarb w monstrancji, ku czci publicznej

wystawiony, w procesji obnosimy i nim w formie krzya
lud bogosawimy?

Proboszcz. * Gdyby to prawd byo co luteranie

nauczaj, e Pan Jezus w Hostji i w kielichu obecnym si
staje dopiero wtenczas, kiedy Go w Komunji przyjmuje-

my, to zaiste .uczczenie, wystawianie, procesje, bogosa-
wiestwa mogyby na bawochwalstwo wyglda. Lecz po-

niewa Pan Jezus jest rzeczywicie w najwitszym Sakra-

mencie tak dalece obecnym, e tam tylko posta chleba i

wina bez ich istoty pozostaj, a caJa istota chleba i wina w
Ciao i Krew Pana Jezusa przeistacza si i stale tam pozo-

staje*—wic rzecz bardzo naturaln jest, e my pod temi

l^oHtaciami, a mianowicie pod postaci chleba, Bogu same-

mu cze publiczn oddajemy i w tym celu w monstrancji

wystawiamy i na procesjach ku czci publicznej obnosimy.

(Jo si za ])ogo8awiei'iKtwa tyczy, to wanie Pan Jezus

nam bogosawi, przez którego bogosawiestwo Eoe ma-
my. Za ycia swego Pan Jezus bogosawi uczniów swoich

i lud, a rami Jego odtd si nie skurczyo, dotd jest On
zawsze gotów bogosawi wi(a'ue swoje dzieci. '^J'o wanie
uzmysawia nam owo c^gnanin najwitszym SakranK^ntem .

Wspominamy zawsze podczas wzniesienia monstrancji ]*a-

na Jezusa wporód Uczniów i Apostoów swoiclj na (i(')rze
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Oliwnej, a przedstawiamy sobie w myli rzewn chwil
rozstania si Jego i wznoszenia rk, aby im pobogosawi;
zaiste, e i my staniemy si uczestnikami tego bogosa-
wiestwa, jeeli sobie na zarówno z uczniami zasuymy.

Jeden ze zgromadzenia zapyta: czemu si przed naj-

witszym Sakramentem wci lampa pali?

Proboszcz. O ile i)amitam, juzem o tem gdzie da-

wniej wspomina; jestto oznak czci i uwielbienia Zbawi-

ciela, który obecnoci swojego bóstwa, zjednoczonego z lu-

dzk natur, kocioy nasze zaszczyca. Dalej, oznaczamy

t przed najwitszym Sakramentem wci palc si lam-

p nieustann cze, yw wiar, nieustann mio, jakie-

my wzgldi^m tego najwitszego Sakramentu podtrzymy-

wa powinni; oznacza te to nieustann mio Jezusa Pana
naszego, który wród nas rad cigle przemieszkiwa i za-

wsze gotów jest nas w smutkach pociesza, a promienia-

mi swego wiata ciemnoci wiatowe owieca i ogie mi-

oci w nas rozpala.

Jeli si ju nie macie o co pyta pod wzgldem obrz-

dów Komunji, witej to przejdziemy do objanienia

Mszy witej.

Szymon. Natomy wanie z upragnieniem czekali,

abymy si o wielu rzeczach odnoszcych si do Mszy wi-
tej od ksidza Proboszcza dowiedzieli i bdziemy w bar-

dzo wielu rzeczach o objanienie prosili.

Proboszcz. Tem si te wielce pocieszam, i to mi

suy bdzie za dowóri waszej uwagi i zrozumienia moich

objanie, jeli mi wiele pyta zadawa bdziecie, a mnie

sposobno nastrczycie do rozmowy o rozmaitych, wysokie

znaczenie majcych i |)()uczajcych, zwyczajach naszego

witego Kocioa. '

Szymon. Chcielibymy wiedzie, co znaczy wyraz

ifsza.

Proboszcz. Kczeni nad wyrazem Msza i jego znacze-

niem wiele rozprawiali; coby jednak dla was nie tyle po-
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ytku ile zaspokojenia waszej ciekawoci przynioso, gdy-

bym si chcia nad tern dugo rozwodzi; powiem jednak

to, co dla was bdzie najwicej pouczajcem. Owó, wyraz

polski Msza ma swój ródosów w aciskiem nazwaniu

Missa, oznacza za: posanie, lub zoenie, poniewa Ka-

pan, jako posannik Cirystusa, swojerai rkami Ojcu nie-

bieskiemu niekrwaw ofiar od siebie i od ludu przesya.

Tak te wity Pawe siebie i nastpców swoich Kapanów,
posannikami Chrystusa nazywa (// Kor. V, 30). Lecz

Kapan jest te posannikiem wiernych kiedy przed ota-

rzem stojc w imieniu wszystkiego ludu Ojcu niebieskiemu

Jego Syna ofiaruje, a potrzeby i dolegliwoci ogóu przed-

stawia. W tem wic znaczeniu Msza wita zowie si po-

saniem, poniewa wyznawcy Kocioa katolickiego swoje

yczenia i j^roby Bogu przez usta Kapana przesyaj.

Gdy si wic na Mszy witej znajdujecie, to nie zaniedbuj-

cie przynosi obfity skarb modów, któryby Kapan móg
przed tron Boy ponie. W drugiem znaczeniu Msza (Mi-

ssa) jest rozpuszczeniem, bo w staroytnoci byo zwycza-

jem, e po skoczonej Mszy lud wyranie gosem dyakona
bywa rozpuszczanym. (*Dzi mówimy: zebranie, sejm

albo sesja si rozwizuje.^) Wa*ciwie, dziao si to dwa
razy w cigu jednej Mszy; po raz pierwszy po skoczonej
Ewangelji i zczonem z ni kazaniu, na której mogli byli

si znajdowa nowo - nawróceni, których Katechumenami
zwano; ci x^rzed ofiarowaniem (offertorium) z kocioa win-

ni byli ustpi, jako jeszcze niesposobni, aby w witej o-

fierze udzia brali i do i)rzyjcia Komunji witej przypu-

szczeni zostali. Dyakon przeto przed ofiarowaniem wzywa
ich mówic: ,,Niech si usun ci, którzy w witych tajem-

nicach uczestniczy nie mog.'' Potem gdy ju ofiara,

})rzeistocz<inie, koiminja Kapana i ludu spenione zostay

dyakon znów, jak to dotd w zwyczaju jest, powtórnie za-

intx)nowa: ,,Ite mis-^a est" czyli zebranie si rozwizuje,

albo rozpuszcza, j)r)riiewa suba Hoa ju si skoczya.
Lu)o za dzisiaj niegodni gosem riyakona ni(} bywaj z
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kocioa wydalani; to niech wam ten dawny zwyczaj za na-

pomnienie suy, ecie Bi przy witej ofierze ze wiatem
usposo]:)ieniem i pobonoci znajdowa powinni.

*Józef. Ale ja suc do Mszy witej zauwayem, e
kapan nie po kadej Mszy mówi Ite missa est.

Proboszcz. Dobrze zauway, a bdzie o tern mowa
))óiiiej, tymczasem za cho krótko ciekawo twoj zaspo-

koj. W pierwotnym kociele, lud wierny w dni pokutne i

postne jeszcze i)ospou z kapanem na dalszych modlitwach

pozostawa i dla tego dyakon ludu nierozpuszcza mówic
Ite missa est, ale go do dalszej modlitwy zaclica m()wic:

Beiiedicamns Domino— bogosawmy Pana. Poniewa za
i po naboestwach aobnycli nast])Oway tak zwane, eg-

zekwie; wic te ludu nie rozpuszczano, ale dyakon zmar-

ych dalszym modlitwom wiernych zalecajc ogasza: Rc-

uie^cant in pace— niech odpoczywaj w })()k()ju.*

Tomasz. Czy te i Apostoowie Msz wit odpra-

wiali^

Proboszcz. Jest to znów jedno z tych pyta, jakie-

gom si móg po tobie spodziewa, lubo nad tem ubolewam,

e tak dalece jeste we wszystkiem, co si naszej wiary do-

tyczy, niewiadomym. Jeli wic na myli masz róne ce-

remonje, jakie dzi kapan od pocztku do koca Mszy od-

l)rawia, to zaiste Apostoowie takiej Mszy nie odprawiali.

Wszystkie te zwyczaje zwolna zaprowadzano, ael^y ])rzez

nie wznioso i znaczenie witej ofiary uzmysowi; ale

jeli przez to o samej istocie Mszy witej zapytujesz, to

powiem, e nietylko Apostoowie pierwsi, ale i sam Pan

Jezus i)rzed uimi najj)ierwsz Msz wit odprawi, i to w
sposól) najuroczystszy, wtenczas, kiedy za grzechy wiata
swoje ycie na krzyu w krwawy s])osób })()oy. To za,

co na krzyu w krwawy sposób odprawi, to w sam wij
wieczorem sposobem niekrwawym i tajemniczym speni,

kiedy clileb i wino w Ciao i w Krew i)rzeistacza i pod temi

postaciami zarówno niel)ie8kiemu Ojcu za cay wiat si o

fiarowa.
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To, co On podczas tej ostatniej wieczerzy czyni, powin-

no si na przyszo bezustannie wedug witej Jego woli

odprawia, i dla tego to przykaza Apostoom i ich nastp-

com, eby tak ofiar bezustannie w Jego imieniu i ku
Jego wspomnieniu odprawiali, a ofiar na krzyu spenio-

n a do koca wiata przeduali i utrwalali. To si te i

dzi przez nastpców apostolskich to jest, kapanów ko-
cioa katolickiego odprawia i to jest wanie co my wedug
kocielnego sposobu mówienia Msz wit zowiemy.

Tomasz. Ja mniemam wanie, e Msza wita jest

ofiar. Czemu jej atoli nieprzyjaciele kocioa za tak nie

poczytuj.

Proboszcz. Co do tego, moemy si obej bez pyta-

nia nieprzyjació Kocioa, dosy nam zapyta si naszego

Kocioa katolickiego, gdy ten jedynie moe nam powie-

dzie co mu Chrystus objawi i powierzy i co niegdy A-
postoowie i ich nastpcy za najdawniejszych czasów nau-

czali i wierzyli. W Ewangelji witego ukasza czytamy

sowa Chrystusowe {XXII, 10, 20) wyrzeczone podczas osta-

tniej wieczerzy: ,.To jest Ciao moje, które za was bdzie
wydane; to jest Krew moja, która za was bdzie wylan"
i rozkaza Apostoom, aby to samo czynili na Jego i^amit-

k. .Tak wic to Ciao jest zawsze dla nas wydawane i o-

fiarowane; to samo Ciao, które na krzyu wisiao,, ta sa

ma Krew, która tam bya wylan i wszystko to samo obec-

nem bywa na naszycli otarzach. wity Pawe Aposto
zabrania swoim Korynckim wiernym (I. Kor. 10, 21), ofia-

ry bawanów spoywa i mówi: ,,Nie moecie by uczestni-

kami stou Paskicjgo i stou czartowskiego.'' Jako wic
pewn rzecz jest, e poganie swoim V)okom ofiary czynili,

tak równie pewnikiem jest, e chrzecijanie ofiar innego

roflzaju czyst, wit i niepokalan na oUarzu Hogu skra-

daj. Dla tego te Doktorowie Kocioa pierwszych wie-

ków wci mówio ofi(;rz(^ bezkrwawej, która w Staiyni Za-

konie przez Melchiz(id(*cia chle) i wino ofiarujcego figu-

rycznie przepowiedzian bya i o której \vyr;i/ni(; Prorok
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Malacliiasz mówi {Molach. /. 11): ,,0d wschodu soca,
a do zacliodu wielkie jest imi moje midzy narody, a na

kadem miejscu powicaj i ofiaruj imieniowi memu
ofiar czyst/' Dla tego te clirzecijanie miewali otarze, a

jako otarz w wityni Starego Zakonu do tego by przez-

naczony, eby si ofiary na nim skaday, tak te to samo

mówi w. Pawe o cirzecijaskich otarzach {Hehr. Xlii,

lu) w te sowa: ,,Mamy otarz, z którego nie maj mocy
je, którzy i)rzybytkowi su/' To jest: którzy si jc^szcze

trzym?ij ()l)rzdó\v starego zakonu.

Tomasz. Jaki zacliodzi stosunek i jaka rónica ])()-

midzy Msz w. i Komunj?
Proboszcz. W Komunji witej przyjmujemy to, (;o

si na Mszy w. ofiarowao, czyli ukrzyowanego za nas Je-

zusa Chrystusa, a zjednoczeni najcilej z t wit ofiar

stajcMiiy si sami godn ofiar w oczach Boga, a i)rzez Pana

Jezusa mamy odi)iiszczenie grzechów, i stajemy si ucze-

stnikami wszelkich ask Boycli; dla mioci tego Jezusa

Chrystusa stawarny si godnymi, i Bóg i)rzyjmuje iwysu-

ciiwa nasze modlitwy i uwiidbiciiia. by si ])r()l>y nasze

ziciy.

Tomasz. A dla czegó si Msza wita wieczorem nie

od])rawia tak jak j Pan Jezus odprawi?

Proboszcz. Z tego samego i)owodu, dla którego we-

dug ustawy Kocioa, o której wspomniaem, i Komunja
wita tylko rano udzielan bywa, to jest, aby odprawia-

nie i suchanie Mszy witej z wiksz uwag, naboe-
stwem i usuniciem wszelkich roztarguie mogo si odl)y-

wa. e za Pan Jezus wieczorem te wite tajemnice usta-

nowi, to tylko dla tego, e si te i ydzi na spoycie l>a-

ranka wielkanocnego wieczorem schadzali, i e Zbawiciel

chcia po raz ostatni z uczniami swymi wprzód spoyto* ba-

ranka Starego Zakonu, zanim si sam jako Baranek Nowe-

go Testamentu, co gadzi grzeciy caego wiata, na pokarm

odda. e Zbawiciel wieczorem krwaw ofiar na krzy-

u speni, daje tego jeszcze inn i)rzyczyn Tertulian, je-
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den z najdawniejszycli pisarzy kocielnych. „Chrystus,

powiada, powinien by by pod wieczór ofiarowanym, aby

póna wieczorna godzina, zachód czyli ustanie ydowskich
ofiar i koniec wiata oznaczaa.

Tomasz. Nie byoby to lepiej, zamiast Mszy witej
kazania wysucha, skoro si wicej z kazania budujemy.

Proboszcz. Suchania nauki, czyli to katechizmowej,

czyli homiletycznej, lub kaznodziejskiej nie powinni wierni

Kocioa wyznawcy adn miar zaniedbywa, jeli chc
by godnymi tego imienia i uchroni si grzechu z pogwa-
cenia wyranego przykazania kocielnego. Tobie miano-

wicie Tomaszu, tobie radzibym, aeby kad godzink na-

uki chrzecijaskiej, o ile ci si sposobno nastrczy, sx30-

ytkowa i wiadomoci religijnych coraz wicej a wicej
nabywa i spaczone pojcia swoje sprostowa. Jeli za kto

nawet i nank chrzecijask doskonale posiada, takiemu

pomimo to jedno - godzinna nauka nigdy nie bdzie zbyte-

czn, a nic jego duszy nie zaszkodzi, poniewa kady czo-

wiek potrzebuje od czasu do czasu upomnienia, bodca i

orzewienia, aeby si w spenianiu przykaza i w dobrych

uczynkach nie opuszcza. Lubo za tak bardzo cenimy ko-

nieczno suchania nauki reigijnej, to jednak nauka ad-
na nie zdoa wartoci Mszy witej zrówna, ani jej powe-

towa, ani nas od niej zwolni. Wszystkie grzeciy, jakie

nam odpuszczone bywaj, s nam odpuszczone na skutek

tej ofiary, jak Pan Jezus dla nas podj. Wszystkich

ask. jakie od Boga od)ieramy, udziela nam Bogna sl^utek

teje ofiary; wszystkie dobrodziejswa, jakie od Boga mamy,
zawdziczamy teje ofierze; wsz(;lkie przycliylanie si Boga
do modlitw naszyci s owocem tej ofiary Clirystusowej

zgoa, nie moemy z Bogiem obcowa, z Bogiem rozmawia
nic od Boga otrzyma, nic Bogu ofiai-owa jedno ])rzez Je

zusa (ylirystusa; tylko fila Chrystusa Bóg nas czyni god
nymi swoici flarów, tylko przez Chrystusa stajemy si god
nymi. ze nasze modlitwy, nasze uczcziMiia i bagania bywa,

j i>rzyjte. Dhi tego to wanie^ Zbawiciel zowie si Po
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rednikiem midzy Bogiem a nami. Jako tedy wszystko

pozyskujemy przez ofiar Chrystusow, tak równie wszy-

stko moemy jedynie pozyska przez t ofiar Mszy witej,
poniewa ona wanie t sam ofiar Chrystusow. Jeli

przeto chcemy Bogu suy, albo, jak to mówimy, by su-

gami Chrystusowymi, to jedynie tym sj)osobem, gdy Mszy
witej sucliam.y, bo Msza wita jest jedyn, waciw
sub Bo. Ta wanie jest przyczyna, dla której wszyst

kie wita doroczne, wszystkie Niedziele Ms/ wit po-

wicamy. Jeli szukamy ulgi w jakim ucisku, udajemy
si na Msz wit; jeli chcemy Boga uczci, lub za ode-

brani' dobrodziejstwa podzikowa, to znów to samo czy-

nimy; joli si chcemy za ywych lub za zmarych i za sie-

bie pomodli, speniamy to ofiarowanie; a nawet wówczas,

gdy po za Msz wit do Boga si modlimy, moemy by
wysuchani o tyle, o ile nadziej nasz pokadamy w tej

(ofierze, jak Pan Jezus niegdy na krzyu poniós i na na-

szych otarzach wci ponawia; tak dalece, e wszelkie co

dzienne, ranne i nieszporne w kociele odbywane naboe-
stwa i obrzdy s jedynie albo pocztkiem albo dalszym

cigiem modlitw, jakie si przy Mszy witej odprawiaj.

Dodam, e nawet modlitwy tych, co do kocioa dla su-

chania Mszy witej przyby nie mog o tyle s skutecz-

niejsze, o ile modlcy jednoczy si w duchu przynajmniej

z ofiar Mszy witej, której sucha, i na niej obecnym

by nie moe.*
Tomasz. Ale, przykazanie nakazujce suchanie

Mszy i kazania nie siga dalekiej staroytnoci.

Proboszcz. Dugo— bo te nie byo potrzeby takiego

przykazania; clirzecijanie bowiem przejci duchem wiary

pobonoci pilnymi bywali i starali si, aby Mszy witej
iiietylko w Niedziel i wita ale i codziennie sucha. Od-

kd za ta gorliwo ostyga, okazaa si potrzeba wyranem
przykazaniem przypomnie, eby wierni co najmniej w
Niedziele i w uroczyste wita naboestwa Mszy witej i

kazania czyli nauki chrzecijaskiej nie zaniedbywali. Do-
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brzeby to byo i chlubnem dla nas, gdybymy nie mieli

potrzeby takiego przykazania; niestety od kilkuset lat Ko-

ció do wydania go widzia si zniewolonym.

Szymon. Czyby ksidz Proboszcz nie by askaw ob-

jani obrzdów przy odprawianiu Mszy witej, na które

codziennie patrzymy, a mao lub zupenie nie rozumiemy.

Proboszcz. Chc, i owszem tem si nieco duej zaj
i wszystko, wam objani cokolwiek do poytku i zbudowa-

nia waszego posuy moe; dlatego te nastpne godziny

naszych zebra temu przedmiotowi powicimy. Dzi, dla

spónionej pory nie mógbym o tym tak obszernym przed-

miocie rozpoczyna. Zanim jednak do wykadu obrzdów
Mszy witej przystpi, objani jeszcze wprzód niektóre

rzeczy do niej si odnoszce, naprzykad o ubiorach kapa-
skich, o sprztach otarza i t. p.

Teraz rozejdcie si w imi Boe. Niech bdzie pochwa^

lony i t. d.





CZ X.

O UBIORACH KAPASKICH I SPRZTACH OTARZA.

ROZMOWA XX.

ilumera — Alba — Pasek — Manipularz — Stua — Oruat —
ich pochodzenie — Kap}' — Dalmatyki. — Ubiory Biskupie: —
Sanday — Pektora — Tunicella — Infua — Rkawiczki — Pier-

cie — Gremia — Kome. — Ministranci. — Kolor apparatów.

— Przybory otarza. — Materja kielichów i paten. — Obrusy pó-
cienne.

Wiadomo, e ksidz Proboszcz w nastpnycli zebra-

niacli ma wykada obrzdy Mszy witej, zwabia na

zebranie wielu, co w tycli rozmowaci dotycliczas udziau

nie brali. Wszyscy zaciekawieni byli, co tak li(-zne przy-

gotowania do Mszy witej i same jej o))rzdy znacz.

W imieniu wszystkici wystpi:

Szymon. O)ieca nam ksidz Proboszcz przedewszy-

stkiem objani ubiory kapaskie, o co najuprzejmiej

npraszamy.

Proboszcz. Najcitni(^j, nawet bez tej proby mia-

em zamiar od tego rozpocz. Czci ubrania kapaskie-

go do Mszy witej uywany^th, jest sze.

1) Umneral (naramiennik), którym Kapan szyj

z wi(;rzcliu i ramiona okrywn. llnm(;ra ten, kt(')ry nie-

gdy Kai)an na ci gow wkada, oznacza skromno,
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jaka kaplaskit^ oczy i mowt^ zdobi powinna. Dla tego te
i obecnie podczas wice Subdyakona humerau nie

kadzie si na ramiona, lecz nagówek) przyczem upomina
go Biskup: ,,Wemij to ul^ranie, którem si ogldno
w mowie oznacza" Tym to sposobem uzmysawia si,

jako Ka])an niezbdnie i stanowczo usuwa powinien

wszelkie wiatowe myli, i e nic nie powinno odwraca
jego uwagi od witych rozmyla, jakie tej wielkiej ofie-

rze przystoj. Dla tego te i Kapan, kadc Humera na

gow, modli si mówic: ,,Uz])rój mnie Panie hemem
zlmwienia do pokonania wszelkich napadów szataskich.''

Jeszcze jedno pikne znaczenie wizao si z humeraem,
którym dawniej Kapan podczas Mszy witej gow sobie

okrywa.') To oznaczao, e Kapan staje przy otarzu

jakoby kozie ofiarny, dwigajcy swoje i caego ludu

grzechy; ])oniewa w staroytnoci liyo zwyczajem, e ska-

zanym na mier, gow chust obwijano, jako o tem czy-

tamy w^ ksidze Estery (VII, 8): ,, Jeszcze nie ^yo wyszo
sowo z ust kr(')lewskich (wyrok mierci na Amana) a wnet

zakryli twarz jego'''^).

2) Dugie biae pócienne okrycie, które aUj zowics

my, oznacza ludzk natur Jezusa Clirystusa, którego Ka-

pan przy otarzu zastpuje; w takiem okryciu objawi si

•Syn Boy witemu Janowi i)odug Apokalipsy (/, 12, 7./).

,,A obróciwszy si, widziaem siedm lichtarzów zotych.

A w porodku siedmiu liclitarz(')W zotych i)odobneg() Sy-

' ) Kapan przywdziewajc huniera], zanini ^^o na sz.yjy upu-

ci wprzód si nim gowy dotyka.

^) Zakonnicy dotjjd idc do otarza okrywaj liumcraJcni ka-

ptur, który na (^ow nasuwaj, a dopiero przybywszy do otarza

takow}' opuszczaj.

^) To nakryc^MC gowy Amana oznaczao te, e popadszy

w nieask króla, nie l)}^! godzien patrze na jego oblicze. A
w tem znaczeniu Kapani sobie lumieraem gowi okrywali, aby o-

znaczy swoj pokor i niegodno wobec Boga.
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nowi czowieczemu obleczonego w dug szat i przepasa-

nego u piersi pasem zotym." A zatem, ta suknia oznacza

nieskalan wewntrzn prawo, jak si Kapan przy-

stroi powinien, oraz witobliwe, czyste i nienaganne y-
cie, z jakiem si ludowi ma przedstawia. Dla tego te
Kapan prosi Boga o to w modlitwie podczas wdziewania

alby: *,, Wybiel mnie Panie i oczy serce moje, abym we
krwi Baranka ubielony wesela wiecznego zaywa."^

3) Pasek. J ten zarówno ma Kapanowi przypomina
czysto ciaa i dnszy, aeby by godzien niepokalanego

Baranka czystem sercem i rkoma niebieskiemu Ojcu w o-

fierze zoy, i by Ofiara ta Bogu mi si staa. ,,Bo i któ
wstpi na gór Pask, kto bdzie sta na miejscu wi^
tern Jego? Niewinnych rk i czystego serca" {Ps. XXIII,
5, 4). Kapan dosownie spenia upomnienie Pana Jezusa:

..Nieci bd przepasane biodra wasze" {Luc. XII, 35).

Opasujemy za biodra nasze, mówi wity Grzegorz Wiel-

ki, jeeli ciao nasze w szrankach skromnoci, karnoci
i wstrzemiliwoci utrzymujemy. ^Kapan opasujc si
mówi: ,,Opasz mnie Panie paskiem skromnoci, aby we
mnie zamieszkiwaa cnota wstrzemiliwoci i czystoci."^

4) Manipularz na rce lewej oznacza ycie pokutne,

mozolne i niestrudzone, jakiem Kapan powinien si od-

znacza, poniewa ta cz ubrania bya niegdy (w gor-
cych krajach) cliustk do obcierania potu, czyli potni

-

kiem,^) któr si gudzy otarza w porze upaów, i^odczas

') Potnik ten wieszano na lewej rce, a z czasem wi(^'cej a wiy-

cej ^o przyozdabiano, wreszcie zaliczono ^o do ubiorów koj^ciel-

nycli: nieco póniej nadano mu ksztat, jaki dzisiaj ma i. u3^wa-

nym bywa na oznakf^* mistyczna. Nie uywaa go za nisza suba
kocielna, bo ta nie bya tak nieodostypnjj od otarza jako Dyakon

i Sub dyakon, którym \^]cznie do uywania go prawo suy.
Bion^cy go na ryky suga otarza wyraa znaczenie jego duchowe,
zowjj^c go snopkiem {,M<niip\iJ u m), albo wiazaukj^ pluc/.u i boleci

i prosi, aby mu posuy do odebrania radosnej nagrody za swoje
trudy i znoje.
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mozolnej posugi otarza obcierali. Nalioestwo czasami

przecigao si do kilku godzin a Kapani i sudzy otarza

pocili si strudzeni: prawic kazania, piewajc, modlc
si, przyjmujc ofiary od ludu, które do otarza przynie-

siono, oddzielajc cz dla chorych, cz dla Kapana
i cz dla obecnego ludu.

5) Stua dlnga, jest to z szyi zwieszajca si wstga,
suy ona za oznak kapaskiej godnoci i wadzy. Ona
UvL uzmysawia duchowe przyodzianie si w s[)rawie(lli-

wo i niemiertelno, któremy przez grzech pierworo-

dny utracili, a przez Chrystusa i Jego odkupienie na no-

wo odzyskali. To, e kapan j do Mszy vvitej na krzy
zakada oznacza pragnienie, ael^y przez mier krzyow
Jezusa Clirystusa oywiony zosta mioci niegdy przez

grzech pierworodny utracon.^)

i\) Ornat, który pocztkowo by dugiem wierzchnienn

okryciem"), oznacza wit mio, któr kapan na wzór

') Pr/.y innych c>5yanociach, w którycli kapan swojj] wadzy
kapask spehiia, ja\o to: podczas piil)licznoj nauki, przy spra-

wjvvirni Sakramentów wiytyci, po\vi(^'ceniacli i t. p. Kapan
stii(^^ ma prosto zawieszon, Biskup za przy Msz}' witej stu}^

na krzy nie zakada bo ma osobliwy na piersi zawieszony krzy

)iskupi. Dyakonowie, jako majcy ju czstk szafowania Sakra-

mentów i w opowiadaniu sowa I^oego, maj prawo uywania stu-

y, alr dla rónicy od kapana nosz j zawieszon na poprzek

z lewe^^o ramienia pod praw rk.
-

1 Ornat zowie si po acinie cdsKld. Pierwiastkowo byo to

okrycie du^^ie, otaczajce ca osol^ Kapana wraz z rkoma.

Ol)szerne ^yo tak dalece, e pdy je z boków podniesiono na ramio-

na, aby. ree miay zupen swojod, to przód i ty ornatu si<ra do

spodu nó«r- Otwór by tylko jeden na gow, a kapan do czynnoci

rce z pod tego okrycia wyjmowa. (Jdy z czasem ubiór ten wyra-

)ia si z ciszej materji, która na rkacli z)yt ciya, poczto

go z boku wycina i tym sposobem zwolna na)y ornat ksztatu

obecnego. We wsciodnim za Kociele przecinano go z przodu,

tak jak nasze kapy.
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Pana Jezusa powinien wszystkich ludzi, jakoby paszczem

Swoim okrywa.
Biskup znaczenie tego ubrania przy powiceniu

kapana okrela. Podczas przywdziewania tego nbiorn,

przypomina kapan posuszestwo Pana Jezusa wzgldem
Jego niebieskiego Ojca, skutkiem którego tene Zbawi-

ciel przyj na swoje barki grzechy caego wiata: ,,Pan

woy na nieprawoci wszystkich nas" (Jer. LIII^ 6).

Zaczem te kaptan wspomina owo skore posuszestwo,

z jakiem on sam przykazania boskie spenia a oraz i trudy

swojego urzdu, którego sprawowanie mu przez Chrystusa

zleconem zostao, jako lekkie jarzmo przyj powinien, co

wyraa w modlitwie przy wdziewaniu ornatu mówic:
,, Jarzmo Twoje jest sodkie a ciar Twój lekki, spraw te-

dy, bym go tak nosi móg, ibym ask Twoj pozyska."

Szymon. Któ te kapaskie ubrania, jakich si te-

raz przy otarzu uywa, zaprowadzi i ustali?

Proboszcz. Wszystkie te ubiory nie s nowym ani

osobliwym wynalazkiem Pai:)iey i Soborów, gdy obecne

ubiory kapaskie byy w staroytnoci zwykym strojem

mzkim, albo te byy spowodowane jak potrzeb. Tak
np. wieccy zarówno jak i duchowni chodzili z odkryt szy-

j. Lecz takie obnaanie szyi okazao si poniekd zdro-

wiu kapanów i ministrantów otaiza szkodliwem, zaczem

obmylono okrycie, aby niem szyja od przypadoci [)()wie-

trza bya oclirouion. Dugie )iae ubrania byy niegdy
strojem znakomitoci rzymskich, a wic i Biskupi i kapa-
ni uywali ich pr/.y subie boej. Kiedy póni(}j zaprze-

stano icli uywa wród ludzi wieckich, zacliowano je-

dnak j)rzy subie otarza; owó alba, jak kai)lani dotd
uywaj. 1'ylko, (i W(')wcza8, kiedy alby byy zwykem
wiatowem okryciem, to alby ])rzeznaczone do suby bo

ej byy w kocielnyci szaach przechowywane, czyci(^j

utrzymywane, z l<fpszego pótna s[)rawiane i ni(^wolno byo
kapanowi w albi<', jak pos])olicie w cigu caego dnia

nodi Mszy wit<*j odprawia. Ale te i owe biae kcjnie

k
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(rokiety), jakie Biskupi i kaphini ])odc*za8 róaych ko-

cielnych obrz«^dów uywaj, maj swój pocztek od owych
alb, tylko dla wikszej dogodnoci zostay skrócone. —
Pasek by równie w staroytnoci u ydów i Rzymian
w uyciu, aeby przydusz alb. jak noszono podkasa.^)

Gdy póniej te dugie ubrania ustay, duchowiestwo je

pomimo tego przechowao i dotd pasów uywaj zakon-

nicy i wiele duchownych zgromadze, a nawet i ducho-

wiestwo wieckie w codziennem ubraniu. Manipularz,

jako si ju rzeko, by pocztkowo wywoany potrzeb,

a póniej dopiero nadawano mu inny krój i duchowe
znaczenie. — Stua te bya zdawnadawien dugiem wie-

rzchniem ubraniem, które po brzegach jak drosz tam
innego koloru ])yo obszyte. Gdy kapan si w alb ubie-

rze, to wkada obecnie w miejsce dawnej caej stuy ju
tylko ów jej obrbek na siebie, który wanie jest dzisiej-

sz stu. — Ale i ornat by niegdy u Rzymian ubraniem

sucem jedynie znakomitym mom. Tylko, e dawny
jego ksztat by od obecnego odmiennym i obsz(»rniejszym,

jakomy o tem nadmienili. W niektórych Kocioach
przechowuje si dutd zwyczaj, e sucy do Mszy witej
podczas podniesienia, gdy kapan przyklka, ornat uno-

sz. Jest to zabytek sigajcy dawnego ksztatu ornatów

dugich, utrudniajcych kapanom przyklkanie przy o-

tarzu i obecnie te chronicy ornaty kosztowne od zagina-

nia. Ornat starego ksztatu dotd przechowuje si w Mo-

guncji w kociele witego Stefana, którego wity Wigi-

Ijusz, Arcybisku[)i pitTwszy ksi Eh^ktor Moguncki, za-

oyciel tego kocioa, przy swoich biskupich ol)rzdac]i

uywa mia. a w którym dotd rokrocznie w dzie tego

witego Msza si odprawia. Jeszcze inny zwyczaj ma

') Nie noszj^cy pasa czyh rozpasaiii, bywali nawet w wiecie

pogardzani i ztsid poszo przysowie, e czowiek rozpasany, w pol-

skim zarówno jak i w aciskim jzyku ((/issolutus), oznacza czo-

wieka rozwizych obyczajów.
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swój pocztek od owego dawnego ksztatu ornatu. Da-

wniej przywdziewa kapan manipularz dopiero przy ota-

rzu po odmówieniu Oonfiteor, poniewa ornat nie mia
z boku adnego otworu na rce, ale by w okoo obszyty'

i caego kapana od szyi do stóp okrywa. Po Confiteor

za zarzuca sobie kapan z obu stron ornat na rami
i wtenczas manipularz przywdziewa na swoj lew rk.
Wedug tego pierwiastkowego zwyczaju dotd Biskupi

podobnie dopiero po Confiteor bior manipularz i odpo-

wiedni modlitw odmawiaj. ^atwo si domyli po-

wodu tej rónicy, i Biskupom jeszcze póniej dawano ko-

sztowniejsze nie rozcinane ornaty.^

Szymon. A jaki pocztek maj kapy uywane na

procesjach i rónych naboestwach?
Proboszcz. I to ubranie pocztkowo potrzeb byo

wywoane; by to bowiem dawny paszcz przeznaczony

do tego, aby podczas obrzdów po za kocioem odbywa-

nych, kapana od naraenia si na róne przypadoci
powietrza ochroni. Mia on z tyu kaptur do okrycia go-

wy, którego lad dotd pozosta. Póniej ubranie to ro-

biono z ozdobnej kosztownej materji i odtd suy raczej

za ozdo1) i powikszenie uroczystoci, anieli za ochron
od deszczu i innych powietrza przygód.^) Wreszcie ^apa

moe nam przypomina miosierdzie i nieograniczon mi-o Jezuja ku ludziom, wzywajc nawet ydów pod swo-

j ochron, gdy utyskuje: ,,Jerozolimo! Ilekro cicialem

zgromadzi syny twoje, jako kokosz kurczta swoje pod
skrzyda zgromadza, a nie ciciao" {Math. XXIII. ->?,)

Szymon. Wszake i Ministrowie otarza (Dyakon
i Subdyakon) przy nabo(}st\vaci uroczystycli maj oso-

bliwe ubrania!^

Proboszcz. Zowi tt; ubrania dalmatykami; ponie-

wa w Dalmacji nasono ubranie podobne do tych, jakich

') Nazwanie, aciskie kapy ,,Pluviale" (dcszczochron) wsluizujc

})ierwotny cel tego ubrania.
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dyakoiii uywaj. Przeznaczeniem ich jest podnie
urok suby Boej, i aby tym sposobem rado chrzecijan

ze witej ofiary uwydatni. Takie to objanienie daje

temu ubraniu Biskup, gdy przy wiceniu dyakona i sub-

dyakona wkada na nich pora ])ierwszy te ubiory. Take
i krojowi tycli u])iorów nadawano szczególne ducliowe zna-

czenie. Tak nj). zauwaono, e szerokie rkawy dyako-

nów s oznak agodnoci i szczodrobliwoci, jakie sudzy
otarza powinni wzgldem ubogicli okazywa, poniewa
pierwotnem przeznaczeniem i obowizkiem dyakonów by
szafunek jamuny. Lewici^) nosz take ]K)dobnie jak

i kapani manipularz, to za ztd })Ochodzi, e dawniej

i oni cliustk do o])cierania potu na lewej rce nosili; obe-

cnie oznacza on to samo, co manipularz kapanów i przy-

pomina im obowizek, ael)y trudy doczesnego ycia z cier-

pliwoci znosili. Dyakoni uywaj te stuy jako si
wyej rzeko, ale tylko na ukos, co oznacza, e oni ju u-

dzia maj w kapaskiem urzdowaniu, lecz tej wadzy
nie posiadaj jeszcze cakowicie, gdy dopiero przy kapa-
skiem wiceniu bywa nadawan.

Szymon. Czy Biskupi przy Mszy witej maj te sa-

me ubiory co i kapani?

Proboszcz. Biskupi przy Mszy i obrzdacli iiroczy-

stycli maj nadto niektóre wicej, dla odznaczenia ich go-

dnoci.

1) Saiiddlu koloru odpowiedniego do ornatu; te ozna-

czaj ich iir/>ad nauczycielski, do czego Biskup zarówno

jak i A[)Ostoowie otrzyma posannictwo, i do którego przy-

kada si winien wedug upomnienia w. Pawa A[)()stoa

{Kf. Vl\ h'>). ,,Stójcie tedy... obówszy nogi w gotowoci

Kwangelji ])okoju" to jest gotowi do o|)owiadania Kwan-

gelji pokoju: i znów: {I\om. X. 15). ,,Jak() s liczne nogi

') Dyjikon i Suh-dyakon zowic si te Lewitami, bo w Starym
i"

Testamencie tak nazywano sub, co kapanom w wityni poslu

giwaa.
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opowiadajcych pokój, opowiadajcych dobra".

2) Pektoral czyli krzy, jaki Biskup na piersiach nosi,

oznacza mio i pragnienie Jezusa Chrystusa do poniesie-

nia ofiary mierci krzyowej. ,, Podaniem podaem po-

ywa tej paschy z wami pierwej, nibym cierpia". {Luc.

XXII, 15). Tak mówi Zbawiciel do uczniów swoich

w przeddzie mierci swojej; ale te krzyem tym na piersi

noszonym oznacza si zarówno mio krzya Paskiego,

jak Biskup przejty by powinien ku ukrzyowanemu
Jezusowi.

3) Biskup przyodziewa te pod ornatem dwie dalmaty-

ki Lewitów, które peno wadzy Lewitów i Kapanów
jaka si w nim jednoczy, oznacza.

4) Infua, {Mitra) któr Biskupowi giow okrywaj,
oznacza wysok godno i panowanie, do jakiego Bóg Oj-

ciec Zbawiciela i^o nad wszystkie niebiosa i ziemie wywy-
szy. ,,Sta si posusznym a do wierci, a mierci krzyo-

wej, dla czego te i Bóg wywyszy Go i da mu imi nad
wszystkie imiona." {Filip. II, 8, 9). Mitra owa, co skro-

nie jego zdobi, przypomina zarówno i godno Biskupa ja-

k tene zastpca Zbawiciela od Pana otrzyma.
o) Pastora, niby bero, oznacza najwysz wadz

Chrystusow na niebie i na ziemi {Math, XII, 8) ale zara-

zem i wadz pastersk w imi Jezusa Chrystusa.
* Biskup nie uywa pastorau przy obrzdach i na Mszy

aobnej dla oznaczenia, i koció, a z nim Biskup, ka-

pani i lud za zmarycli tylko modli si mog, ale koció
a wic i Biskup adnej wadzy nad nimi nie maj.

<)) ll^kaiiczhi oznaczaj moc bogosawiestwa i cu-

dotwórcze rce Jezusowe, które na tak licznie chorycli

wkada i zdrowie im wraca {Mar. VI, 7), a nadto bogo-
sawiestwo, jaki(i z rk bisku[)icli ma spywa i nad
wiernymi si rozpociera.

7) Pier^ci*i na palcu Biskuj)a jtist wyo})raenieni mi-

oci i Hta(;j wiernoci, j*ik Pan Jezus dla swojej o)lubie-

nicy a .do mierci dochowa. „Chrystus umiowa koció
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i samego siebie wyda zaii, aby go powici i oczyci ob-

myciem wody, aby sam sobie postawi koció cliwalcbny,

niemajcy zmazy, ani zmarszczki, albo czego takowego,

ale e by wity i niepokalany." {^Efez. V, 25). A take
mio i wierno jak Biskup wzgldem kocioa a szcze-

gólniej wzgldem wiernych swojej decezji ma ])ielgno-

wa, co piercie na palcu noszony W(*i mu przypomina.

9) * wieca, chociaby w jasny dzie, kleryk mu przy

Mszale trzyma, która oznacza Chrystusa wiato praw-

dziw kadego czowieka na wiat przychodzcego, owie-

cajc. (Jo. /, /y). Oznacza zarazem i on wiato Bisku-

pa, jako nastpcy Apostoów, do którego szczególniej od-

nosz si te sowa Pana Jezusa: ,,Wy jesteci wiato
wiata... nie zapalaj wiecy i kad j pod korzec, ale na

wieczniku, aby wiecia wszystkim... Tak niechaj wieci

wiato wasza przed ludmi, aby widzieli uczynki wasze

dobre i chwalili Ojca waszego który jest w niebiesiech.*

{Math.Y).
10)* Greiiiial, czyli okrycie powyej kolan, gdy Bi-

skup na tronie siedzi, wywoany jest potrzeb oszczdzenia

bogatego ornatu od polewania w czasie obmycia rl: albo

od zal)rudzenia go spoconemi rkami. Ten nie zdaje si
mie adnego duchowego znaczenia.

Szymon. NNMc w tych wszystkicli ubiorach niczego

nie ma, coby nie wzbudzao zbudowania i nie wznosio na-

szych umysów. Chciaem jednak jeszcze za})yta, co za

znaczenie maj one komt^ które nisza suba kocielna

a nawet i cliopcy podczas obrzdów przyodziewaj.

Przoboszcz. Nisz(^ duchowiestwo bywa w potrzebie

zastpowane przez chopców.* w których jeszcze wieo
przecliowuje si niewinno na clirzcie witym pozyskana,

lub po pierwszej si)Owiedzi i komunji odnowiona;* ci nie-

gdy nosili te dugie alby posugujc- Biskupowi i Kapa-
nom przy otarzu i dla tego, a oraz aby si przy otarzu

prz)zwoicie pokaza, nosili podobne jak oni ubranie. In-

n przyczyn jest, e ci chopcy przedstawiaj Anioów,
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których obowizkiem jest Syna Boego, gdy na otarz

zstpuje uczci i niewidzialnej jego obecnoci blasku do-

dawa. Anioowie te po najwikszej czci w bieli si
okazywali. Marja Magdalena i inne wite niewiasty wi-

dziay przy grobie Chrystusowym jednego anioa w postaci

modziana siedzcego po prawe rcej w dugie, biae odzie-

nie, przybranego.

Szymon. Posugiwanie do Mszy w. jest zaszczytem

i szczciem, e si te do tego chopców przypuszcza?

Proboszcz. Wiedziao rzeczywicie o tem wielu ksi-

t i znakomitych mów po wszystkie czasy i poczytywali

to sobie za zaszczyt, gdy do Mszy w. suyli. ^Monaby
na to bardzo liczne z historji powszechnej kocioa i naszej

]3rzytoczy przykady, lecz toby znaczyo, e takie przy-

padki za dawnych czasów byy tylko wyjtkowe.* Jeli

si chopców do tej posugi uywa, to oni zawsze w.takiem

usposobieniu si tu znajdowa powinui, aeby Anioów
niewidomych zast]DOwali i ich przy witej posudze w^y-

rczali. Bd tego przedewszyszkiem od rodziców da
i oczekiwa, aeby w swoje dzieci te pobone uczucia i u-

szanowanie wpajali i godnemi ich suby otarza uczynili.

Jeli za czyje dzieci do otarza jeszcze nie s sposobne, tym
naley pomimo to da takie wychowanie, aeby si tej po-

sugi nie stali niegodnemi, inaczej rodzice naraaj si na

cik odpowiedzialno i pohabienie. *Z tego, co si poni-

ej mówic o Mszy w. powie, poznacie, e Ministranci zwa-

szcza przy Mszy w.s reprezentantami obecnego i nieobecne-

go ludu, a nawet i witych niewidzialnych Anioów. Ka-

pan z niemi niejako rozmawia,oni,w zastpstwie ludu, kapa-

nowi odpowiadaj! wszelk okoo otarza posug speniaj.*

Szymon. Zauwayem te, e kolor ubiorów kociel-

nyci w roznfi czasy i dnie bywa odmienny, a nie wiem dla

czego i;

Proboszcz. Pi gównyci kolorów uywa si do

Awitycli obrzdów; takiemi s: hialy oznaczajcy rado,
uywany we wszelkie uroczystoci Pana Jezusa, najwi-
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tszej Maryi Panuy i w. Wyznawców i niewiast, oznacza

on te niewinno i czysto, któremi si wici odznaczali.

Kolor czerwony oznacza mio Boga ku ludziom; zaczem

uywany l)ywa przez oktaw Zielonych witek; dalej,

mio Apostoów i Mczenników wzgldem Boga, której

wiadectwo dali przelewem krwi mczeskiej. Kolor zielo-

ny jest oznak nadziei, e kiedy w niebie te nasze siadzie

je si speni, i e nasze ciaa na ostatecznym sdzie z pro-

chów swych powstan, tak jako na wiosn zieleniejce

roliny z upionych niby snem mierci nasion na no.wo si
pojawiaj, i niejako do ycia wracaj. Kolor fioletonry

czyli niebieski jest oznak pokory, pokuty i aoby; uy-
wany jest w Adwencie, w wilje wit i w wielkim pocie.

Kolor czarny jest oznak cikiej boleci w czasie mierci

Pana Jezusa; uywa si te na na^oestwacli aobnych
za dusze wiernych zmarych odprawiane.

Szymon. A czy te i przy]:)ory otarza moj jakie- o-

sobliwe znaczenie^

Proboszcz. Otarz zastpuj stó, przy którym Pan
Jezus z uczniami swymi przy ostatniej wieczerzy zasiada,

a nadto jest on oznak krzya, na którym si 8yn Boy
ofiarowa Bogu Ojcu swojemu. Co si innych przyborów

otarza dotyczy, te zostay potrzeb konieczn spowodowa-

ne, mog atoli i one mie pewne duchowe znaczenie. Kie-

lich np. })rzeznaczony do pomieszczenia w nim Najwitszej
Krwi, moe te oznacza grób Pana Jezusa, a e jest zoci-

stym, to te oznacza moe, emy nasze serce przyozdabia

powinni, aebymy przy witej komunji z najwiksz
czci Pana Ji^zusa przyjmowali. Patena, czyli may tale-

rzyk, na którym si hostja pomieszcza i któr si zarazem

kielich przykrywa, jest wspomnieniem kamienia grobowe-

go, pod kt(')rym Pan Jezus w grobie spoczywa. Korpora,

czyli j)ótno, na którym si skada najwitsza Hostja,

])rzypominaj owo pótno, w którem Chrystus obwinity

w grobie by zoonym. Gorejce na otarzu hniece, jakom

ju zauway, przypominaj wiato wiata, Jezusa Cliry-
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stusa na Mszy witej osobicie si znajdujcego, o-

raz emy czystem sercem, z yw wiar a gorejc
pobonoci Mszy witej sucha powinni. ^Najgówniej-

szym za przyborem otarza jest figura Ukrzyowanego^ bez

której nie wolno jest Mszy witej odprawia, gdy ta ci-

gle zwraca uwag kapana i wiernych, e Msza wita jest

tylko dalszym cigiem Ofiary na Golgocie spenionej^.

Szymon. Dlaczego kielich, patena i inne otarzowe

naczynia powinny by jeli nie ze zota lub srebra, to przy-

najmniej zocone lub posrebrzane?

Proboszcz. Ani Pan Jezus, ani Apostoowie nie-

oznaczyli materji, z jakiej kielich i inne naczynia otarzo-

we sporzdzane by powinny. W omiu pierwszych wie-

kach nie znajdujemy adnej ustawy przepisujcej, aby kie-

lichy byy zote lub srebrne; i owszem, byway one z ró-

nych materji. Drewniane, kociane, kamienne, szklane,

i t. p.; a ubóstwo wielu kocioów zniewalao, e je z tak

tanich materjaów sporzdzano. Wszelako wiemy, e ju
w pierwszych wiekach byway zote lub srebrne kielichy i

znajdujemy w ówczesnych pismach, e nawet w owych pod-

ziemnych katakombach srebrne naczynia przechowywano i

do suby Boej uywano. Kiedy za Konstantego Wielkie-

go po ustaniu przeladowa, chrzecijanie mogli, budujc
publiczne kocioy, take i sub Bo z wiksz okazao-

ci i uroczystoci odbywa, wspaniaomylna hojno sa

mycli panujcych wzbogacaa wznoszce si kocioy kosz-

townemi naczyniami; dowiadujemy si n.p., e Konstanty

Wielki swój nowo zbudowany koció uposay czterdziestu

maymi z czystego zota jedno funtowymi i pidziesiciu

wikszymi, dwu funtowymi kielicliami, które ck) komunji

ludu byy przeznaczone; dalej jeszcze ofiarowa dwadziecia

kielichów srebrnych dziewicio funtowych. Póniej, l)oga

ctwo kocioów coraz wicej si wzmagao i trudno byo zna-

le kocioa, któryby nie posiad naczy z kosztownych

1'lckno^l K'o(tl<»a Katolickiego. .'{



66

metali Hporziidzonyeh. Podobne koleje, jako i kielichy,

przechodziy te i otarze. Jako Chrystus sam, tak i Apo-
stoowie posugiwali si zwykymi stoami do odprawiania
na nici najwitszych tajemnic: i)óniej atoli budowano
otarze drewniane i dotd jeszcze widzimy w najznakcmiit-

szym Lateraueskim kociele drewniany otarz, na którym
Piotr wity i jego nastpcy Msz wit odprawiali. Od
czasu Konstantego Wielkiego poczto budowa otarze mar-

murowe lub z innych kamieni: w pitym wieku posuna
si pobono i szczodrobliwo do tego stopnia, e otarza

stawiano ze srebra i przyozdabiano drogimi kamieniami.

Pidclierya, siostra Teodozyusza modszego podarowaa gów-
nemu kocioowi w Konstanty no])olu otarz szczero-zoty.

perami przyozdobiony: to jednak naley do wyjtków.
Póniej p(»w8zeclinem i)rawem ustanowiono, aeby kielichy

i pateny byy al))o zote, allu) srebrne wyzacane. *I)zi

dozwolone s i z innych metali pod warunkic^m jednak, aby

koniecznie tak kielichy jako i pateny wewntrz wyzacane
byy.* Poniewa adna paratja nie bya tak biedn, aby

kosztu na to oy nie moga, uznano za stosowne, aeby
do Mszy witej to, co byo najlepszego uy. \>y tym spo-

sobem i wiksze uczczenie dla boskich tajemnic i (h)tykalnie

niejako wysok cen najwitszej Ofiary wykaza. Zaley

te wiele na tern, aeby to, co si na oz(io]) kocioa oy,
suyo za oznak jak bardzo chrzecijanom ofiarodawcom

cze i ciwaa Boa, na sercu ley. Naladowano w tem i

Psalmist, który niegdy wyzna: (Ps. XXV. 'V) ,,Umio-
waem Panie ochdostwo domu twojego i mieszkanie cliwa-

y twojej." Jeli w starym Zakonie, wedug rozjjorzdze-

nia samego Boga, musiay rctzmaite naczynia by ze szla-

chetnych metali sporzdzane, w kt(')rych tylko krew bydlt

ofiarnycli pomieszczano, o ile bardziej przystoi, abymy
ywe Ciao i Krew naszego boskiego Zbawiciela w najko-

sztowniejszych naczyniacli, jako nam ustawy wskazuj,

przechowywali. Zaiste, nie mona tego poczytywa za rzecz

istotn, bo Bóg pragnie tylko do serca czystego, a nie zote-
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go, lub srebrnego, wstpowa; ale jak kada rzecz zmysowa
jest czego wzniolejszego oznak, tak nam te i czysto,

pikno, i blask zota lub srebra moe za upomnienie su-

y, jakie powinno by usposobienie duszy, aby Ciao naj-

witsze Chrystusa z uczciwoci przynalen byo przyjte.

Szymon. Ale, kiedy wszystkie sprzty a nawet i u-

biory kapana, sporzdzaj si z najkosztowmiejszyci ma-

terji,czemu do okrycia otarza nie uywa si czego dro-

szego, tylko wycznie samo pótno lniane lub konopne?

Proboszcz. Na to ci krótko odpowiem sowy witego
wSylwestra I (w r.31o). ,,Bo i Ciao Pana Jezusa Chrystusa

tylko czystem pótnem obwinite w grobie byo zoone.

Szymon. A dla czego wszystko, co do ofiary Mszy

witej suy, a nawet i ubiory kapana powinny by po-

wicane?
Proboszcz. Aeby tym sposobem odznaczy wito

chrzecijaskich obrzdów i zwróci nasz uwag, i tym,

którzy w tych naboestwach udzia bior, witobliwo
])rzystoi. Tym te si^osobem, to wszystko, co si do suby
Boej uywa, wyjmuje si od wszelkiego pospolitego uycia^

aby wyrazi, e icli nadal ju do takiego uytku obróci nie

wolno. *Zuyte nawet ubiory kapana i pr/.ybory otarza

nie mog by uyte dla okrycia biednych, ale powinny by
przerabiane do innego kocielnego uycia np, na rczniki i

t.p. , albo spalone. Metale za przez przetapianie, lub prze-

róbk, trac swoje powicenie, i musz by na nowo po-

wicane.*
Szymon. Prosilibymy teraz o objanienie obrzdów

samej Mszy witej.

Proboszcz. W(uJui^ czawu, jakimy dzi przy wsp()l-

n<'j rozmowie prz(^pdzili, i który nam pozostaje, ni()glil)y-

my jeszcze o niejerlnej rzeczy pomówi; ale uwaam, e
bdzie poyteczniej obrzdy Mszy witej winnej rozmowie
rozpocz i objani. Obecnie za egnam was; oby was W)^
mia w swojej opi(x*e, Bóg z wam i I



ROZMOWA XXI.

Dalszy cig o modlitwach i obrzdach mszy w.

Czyci Mszy witej.—Modlitwa u stóp oharza, trec^ pieni. —
Czy mona Mszy witej pobonie shichae bez ksij^ki. — Kyrie e

leison.— (iloria. pie. — Dlaczeiro si czasem opuszcza. — Kok^kty.

Epistoa Ewan<relja. — Dlaczego Kwantrclja na innej stionie. —
Pie. — Credo. — Ofertorium. — Oferty. — Wydalanie z kocioa.
— Exkoniunika. Modlitwy po ofertorium. — Czemu si woda dolewa

do wina. pie Umywanie n]k. — Modlitwa do najwitszej Trój

cy. — Orate fratres. Sekreta. — Pre facja, pie.

Proboszcz. Bóg z wami, moje dzieci! Przyt^tpniy

zaraz do rzeczy; pomimo to dzi jeszcze caego i)rzedmi()tu

nie wyczerpiemy. Przedewszystkiem zaznaczam, e Msza

wita skada si z czterech gównycli dziaów.

Szymon. Znane mi s tylko trzy. Ofiara, Konse-

kracja i Komunja.

Proboszcz. Rzeczywicie s tylko trzy g(')wne czci,

które waciwie istot Mszy w^itej stanowi, ale waciw
ofiar poprzedza jeszcze przin/otoicanie, jako)y wstj' do

Mszy witej, o czem najprz(')d pomówimy.

Szymon. Wic ta cz obejmuje pocztek Mszy a
do ( )fiary^

Proboszcz. Tak jest, a dziau tego s nastpujce
czci: Modlitfoa u ntói^ otarza. Zanim kapan Msz rozpo-

cznie, stawa uajprz(')d przed stopniami otarza' ) na znak

pokory i uznania swojej niegodnoci wzgldem Boga, a

i si za takiego poczytuje, jakoliy nie mia odwagi

wsti)i do witego otarza i pozostaje tu dla zasta-

') * Kai)an wprawdzie odprawiajcy Msz wita prywatnie,

ustawia wprzód na otarzu kielich i odnajduje w Mszale odpowiednie

modlitwy: lecz to jeszcze do ol)rzcdu Mszy w. nie naley, a podczas

uroczystej Mszy uatwia to wszystko Subdyakon.*
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nowienia si nad tern, czego si podejmuje i co przed-

sibierze, dla tego odmawia naprzemian z ministrantem,

zastpc caego ludu, mody pokutne i baga Boga o

miosierdzie. Przeegnawszy si odmawia najprzód 42-gi

Psalm Dawida i wyraa w nim pragnienie wstpienia do

otarza, aby na nim speni najwitsz Ofiar. .,Wstpi
do otarza Boego, do Boga, który awesela modo moje.

Ty nadzieja moja o Boe, nie oddalaj mnie. Wylij wia-

to Twoj i prawd Twoj, aby mi towarzyszyy do wi-
tyni Twojej, a wówczas uwielbia Ci bd wedug mono-
ci mojej. Czemue smutne serce moje i czemu si trwo-

ysz, miej nadziej w Bogu, albowiem mu jeszcze wyzna-

wa bd; zbawienie oblicza mego i Bóg mój.*' Taka jest

tre tej modlitwy; a wezwawszy w krótkich sowaci
Wszecimocnego o pomoc, skania si gboko i czyni Sj)o-

wied poraszechn czyli tak zwane Coiifiteor, o czem juemy
wyej wspomnieli, na znak wewntrznej skruchy; przy u-

znaniu za, i jest wielce grzesznym, bije si w piersi, a

ministrant w imieniu ludu modli si za niego. Lecz i wier-

ni w osobie ministranta czyni podobn spowied; kapan
te za nich wzajemnie .prosi o zmiowanie Boe. ,, Jeli si
do nas zwrócisz o Boe, to i lud twój si rozraduje. Panie,

wysuchaj modlitw moj, a modlitwa moja niech dojdzie

do Ciebie.'' Tak dalej mówi i ju odwaa si wstpi i)a

stopnie otarza, cigle zajty modlitw o odpuszczenie grze-

chów i o oczyszczenie swojej duszy. Przyszedszy do otarza

w miejscu, gdzie relikwie wite s przechowane, cauje o-

tarz na znak wdzicznoci za wielk ask, e mu dozwolo-

no rozpocz wit Ofiar i aby tym sposobem uczci Jezu-

sa Chrystusa, którego wanie otarz przedstawia, a to za

porednictwem witycli, których relikwie w tym Otarzu
s pomieszczon»\ Pocaunek ten oznacza te pragnienie

kapana, aby by zjednoczony z ('hrystusem jako z gowji,

a ze witymi jako z czonkami spoeczestwa witych.
Szymon. Szkofla, tv, wirrni nie mog si tak pomo-

dli, aby ich mody jednoczyy si spoinie z modli wami
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kapana.

Proboszcz. W kadej ksice do naboestwa znaj-

duj 8ic jeli nie dojsowae, to zi^-odne co do treci i myli
modlitwy, odpowiednie do tych, jakie kapan przy otarzu

odmawia. Mamy piknie uoone rymy np: Z pokor u-

padamy — U stopni twego upadamy tronu i t. p.; tu wam
przytocz przynajmniej pocztek jednej z licznych naszych

pieni. Inne odnosz si raczej do Ofiary Nowego Zakonu,

która zastpia wszystkie Ofiary Staiego Testamentu: ta

za odnosi si do tego wyznaiiin grzechów i bagania Boga

miosierdzie, które wanie tak zwana ministrantura u

gtóp otarza odmawiana w so])ie zawiera. Oto jej brzmie-

nie:

W lej Awijjtyni zi;:roniadzeiii. Boe. Stwórco. Panie!

Mnóstwem irrzechów ol)ci}jeni — ('zynini to wyznanie.

Z pokoiki na twarz padamy.

Twojej lito.ci hlat^amy.

I jjik marnotrawne syn.v

Prosim, Ojcze odpusjr winy.

Odpur Ojcze. ()(lpu.(' winy.

Niech moc tej wiytej ofiary — Która siy zaczyna,

(idzie Ci niesieni dar nac] dary — Najmilsze^'o Syna,

Otrzymamy przeilaj^aine.

(ir/.eehw nasz.Nch daiowanie,

l>ymy Ci ez.ystem sumieniem

.Motali wielbi wi(^'tem pieniem.

Wielbi mo^li tern to pieniem.

W teje saiii(\i myli uoony jest wstnp [)ieni:

U podnóka twych oltai/y l*:inie — (d>i-zeniy z alem o ])rz(dda^^a-

I
n i e

:

Wyznajc <^izechy nasze w pokor/e — Woamy: I^d nam mio-
[i^«'iw Hoel

P>oL,'-a Kodzico! wity Michale — Janie Chr/cicieln. Janie i Fawlc

1 wszyscy wici za nasze winy — Prosim Ho^a i waszej przyczyny.

Teraz sit^ pi-zekony wacie, t^ w tych pieniaeli jest i

wyznanie grzecli(')w i bagMiiie o l^oskie miosierdzie, (idy-

by atoli kto nawet i ksiki do nal)oestwa lub piewnika
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nie mia, lub czyta nie umia; to sucliajc Mszy witej,
moe si z modlitw kapana jednoczy, jeeli tyll^o cho-

cia w myli grzesznikiem si by uznaje i o odpuszczenie

grzechów a o uwitobliwienie swej duszy baga.

Szymon. Podzielam i ja to zdanie, e i bez ksiki i

w milczeniu mona si pomodli; s jednak tacy, co mnie-

maj, eby swojej powinnoci nie spenili, jeliby z ksiki
modlitw nie odczytali.

Proboszcz. W wy])adkach, kiedy umys jest skonny
do roztargnieii, rzeczywicie ksika do naboestwa wielk,

jest pomoc; ale i tu trzeba si mie na bacznoci, aby

z tak ksik le si nie pomodli. Zazwyczaj za kady
chrzecijanin tak si usposabia powinien, aby móg i bez

ksiki z Ojcem niebieskim rozmawia, a i ten, co po

wikszej czci ksik si posuguje, powinien od czasu

do czasu próbowa, aby si bez ksiki mogo obej. Do-

stpuje si tego atwiej, anieli kto przypuszcza. Tak jak

dobra dziecina z ojcem rozmawia, tak sam jest rozmowa
modlitwy, a jako dziecina proszc ojca o chleb, o sukienk
i temu podobne dobrodziejstwa, lub za nie dzikujc ksi-k si nie posuguje; tak samo bez ksiki prosi moemy
Boga, jeli o te lub inne nadziemskie rzeczy Boga bagamy,
lub za nie dzikujemy. Ale wrómy znów do dalszego wy-

kadu obrzdów Mszy witej.
Szymon. Ka])an })otem przechodzi na prawy V)ok

otarza.

Proboszcz. I odmaw ia taiii jakoby wstp do Mszy
witej, modlitwa, wyjt zazwyczaj z wyborowycli ust-

pów Psalmów, Proroków lub odnoszc si do danej uro-

czystoci. Pierwiastkowo piewano cay Psalm, aeby pod-

czas tego piewu opóniajcy si mogli na naboestwo
zdy: lecz teraz Psalmy te zostay do j(*dnego lub kilku

wierszy skrócone. Jn u stóp otarza w ministranturze, ju
te i obecnie i póniej wród Mszy. kapan dosy czsto po-

wtarza to j)rz<Miajw. TiAjcy uwielbienie: Cliwaa Ojcu i

SynowM... aeby tym sjK)H())rm swoj pokorn cze Naj-
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czasem i przy mszale odmawia po dziewi razy, naprzemiaii

z ministrantem K^rle eleison, Chryste eleison, Kurie eleison:

sowa te s z jzyka greckiego zapoyczone i znacz: Panie

zmiuj si nad nami, Chrystusie zmiuj si nad nami.

Prosimy tu [)0 trzykro Boga Ojca, Boga Syna, i Boga

Ducha witego o zmiowanie, a to w dalszym cigu modli-

twy, u stóp otarza odmówionej. Dawniej nieokrelano

tych sl(')w adn liczb, ale je powtarzano dopóty, póki

kai)an znaku nie da, aby piewania zaprzesta.

Tomasz. Ale po co si tu greckim jzykiem ]>osugi-

wa^
Proboszcz. Byl on bezwtpienia w uyciu u acin-

nik(')w; a poniewa ju raz wszed w uycie, wic go te za-

trzymano: uywamy nawet niektórych hebrajskich (staro-

ydowskich) wyrazów jako to: Allehija, Amen, Hosanna,

Sal)aoth, które si z jzykiem aciskim wród Mszy w. i

innych obrzdów uyway, a zawieraj one w sobie za^zwy-

czaj znaczenie, któregoby w innym jzyku tak kr()tk() wy-

razi nie mona: dla nas dosy, jt^li ich znaczenie rozumie-

my. Jeszcze jeden powód susznie przytaczaj, a to, e
z ydów, (rn^ków i Rzymian przez ogoszenie Kwant^elji

jeden tylko naród si utworzy, co i wsp(')lnoci tych je-

zyk(')W w liturgji witej si przedstawia. Byo to zaiste

przepowiedni tego, co si póniej, po rozkrzewieniu Kwan-

gelji zicio: wszake i l^iat po nad krzyem napis w tych

trzech jzykacli uoy i pomieci.

Szymon. A teraz nastpuje Gloria.

Proboszcz. To ju nie jest ani pokutnem, ani bole-

snem pieniem, ale jest to pienie uwielbienia boskiego ma-

jestatu i jest w czci niejako dalszym cigiem pienia

ciway, jakiem Anioowie niegdy Panu Jezusowi w ób-
ku przyi)iewywali. I susznie, bo ten tylko, co si przez

skrucli z Bogiem zjednoczy, moe ju usty swemi Bogu

pienie chway oddawa. 'J'ak i kapan, kiedy ju dugo
powtarzan modlitw do boskiego miosierdzia si ucieka,
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przystpuje ju teraz do uwielbienia Boga; lecz i w nim

nawet nie zaniedbuje do tego miosierdzia si ucieka.

Przytocz wam to uwielbienie w dosownym przekadzie.

,,Chwaa na wysokoci Bogu a na ziemi pokój ludziom

dobrej woli! Chwalimy Ci, bogosawimy Ci, wielbimy

Ci, wysawiamy Ci, dziki Tobie czynimy dla wielkiej

chway Twojej! Panie Boe. Królu niebieski, Boe Ojcze

wszechmogcy, Panie. Synu jednorodzony Jezu Chryste!

Panie Boe, Baranku Boy, Synu Ojca, który gadzisz

grzechy wiata, zmiuj si nad nami! Który gadzisz grze-

chy wiata, racz przyj baganie nasze, który siedzisz po

prawicy Ojca, zmiuj si nad nami! Ty sam wity, Ty
sam Pan, Ty sam najwyszy Jezu Chryste z Duchem wi-
tym w chwale Boga Ojca. Amen.

Szymon. Wszake to samo w mszalnych pieniach

mamy.
Proboszcz. Wanie, to samo chciaem powiedzie,

jako pomimo rónicy wyrazów w naszych mszalnych pie-

niach, to samo si wyraa; nie umiaby nam tego po-

wtórzy?

Szymon. Z poród innych znanych mi pieni, to o

ile mi si zdaje, najdokadniej to anielskie pienie wyraa:
Gloria, z jjieni: Nieogarniony caym yatern Boe, wyjta:

Chwal Ci Boe na Wysokiem niebie,

A pokój hidziom cnodiwym na ziemi;

Ciebie wielbimy, bogosawim Ciebie,

Tobie cze dajem glosy zh^czonemi.

Potyny Boe, dla Twej wielkiej chway
Ojcze! którego niepojgta wadza
Ogarnia wszystko niebo i wiat cay
I grzechy ludzkie dobroci}^ zagiadza.

Ty, co posadzon na Ojca prawicy,

Do Ciebie wznoszi^ pokorne woanie,

Pi<^'tnem przestpstwa okryci grzesznicy,

Oka nad n-imi Twoj lito Panie!

Okazj ludziom w ich nieszcz^'ciu srogiem,

Bo6 Ty sam wiyty — Ty sam jeste Panem,
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Ty sam najwyszy — Z nucliem wi^^ym Hogiem.

W cliwale Ojcowskiej, w szcz^^ciu nieprzebranom.

Lecz niemniej dokadnie wyraa si to anielskie pie-

nie we \Lszy: i^podnóka Uinjch otarzu.

Chwaa Ci Boo nioch h^^dzie w niobie

A pokój luilzioin. eo chwal Ciebie,

Niechaj ^^o trwale z aski Twej majj^i.

Którzy si z woh] Twojj^ zsradzajj^i.

Wien)iniy Ciebie, lilotiosawimy.

Pokon oddajeni. dziyki czynimy.

Dla wielkiej chway, któni masz z Siebie

. Ojcze wszechmocny. Królu na niebie.

Jezu nasz Chryste, vSynu jedyny.

Baranku Boy. co <^adzisz winy,

Dla wielkiej chway, któr masz z Siebie

Ojcze wszechmocny. Królu na niebie.

Jezu nasz Chryste, Synu jedyny

Baranku I^oy, co gadzisz winy,

Poka nad nami Tw(^ zlitowanie

Przyjmij pokorne nasz<' )aganie.

Bo Ty sam Panem, sam z Siebie wiyty
Z Ojcem i z Duchem Bóo- niepojty:

Ty w chwale Ojca wiecznie królujesz

Na ziemi, w niel)ie T}' rozkazujesz.

Szymon. Ale uwaaem, e to })ieiiie kapan ))ardzo

czsto w wielu Mszacli w. opuszcza.

Proboszcz, Wanit^ dla te^co, t' to pitniie chway
tak wznios rado w^ sobie zawiera, opuszcza si ono

w diiiacli, kiedy suba Hoa iiacecliowan jest raczej

smutkiem, tsknot lub uczuciem pokuty, anieli radoci,

mianowicie we Mszach adwentowycli. postnych, aobnyeli,

i mniej uroczystych.

Potem nastpuj modlitwy, jakie kaj)an w imieniu

obecnego ludu zanosi, które zowi si kolektami (Collectae)

czyli zbiorowemi, wanie jako)y kapan w kociele ze

wszystkimi obecnymi otoczony by i zapytywa ich jakie

potrzeby duszy pragn Bogu przedstawi, jakie aski dla

zbawienia swej duszy chc sobie wyjedna i wówczas zwra-
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ca si do niebieskiego Ojca, aeby by rzecznikiem zgroma-

dzonego ludu, przez wzgld na zasugi Jezusa Chrystusa,

baga wic Boga. aby spoinie jego i caego ludu bagania

wysucha; staje si podobnym do onego Anioa, co wedug
ksigi Objawienia witego Jana, modlitwy witych w zo-

tem naczyniu zbiera, aeby je przed tron Najwyszego po-

nie. Ale, zanim mody swoje rozpocznie, cauje wprzód

otarz i zwraca si do luda z powitaniem: Pan z wami (bi-

skup za Msz odprawiajcy odzywa si sowy samego Pa-

na Jezusa: Pokój z wami) lud za odpowiada: I z Ducliem

twoim. A kiedy kapan i lud wzajemnie sobie aski Bo-

skiej powinszowali i tak si do modlitwy uzbroili, wzywa
kapan obecnych sowem: Oremus, módlmy si. do zjedno-

czenia si z sob: a skoro modlitwy ukoczy, lud jakoby

zawiadczajc, e te modlitwy s zgodne z jego pragnie-

niem odpowiada: Amen. (Niech si tak stanie). Byo
to ju zwyczajem za czasów witego Pawa (I Kor. XIV,
16), a wity mczennik Justyn (w drugiem stuleciu wy-

ranie mówi: ,,e po odprawionych modlitwach bagal-

nych i dzikczynnych cay obecny lud jednozgodnie we-

soym gosem Amen zawoa." To Amen piewane po wy-

znaniu wiary {Credo) przez cay lud obecny, oznacza, e
wszyscy t wiar podzielaj i wyznaj; jeeJi si za mówi
lub piewa po modlitwach, oznacza dz i pragnienie lu-

du, aby Bóg do tego wszystkiego, o co kai)an w tych ko-

lektach prosi, raczy si |)rzychyli.

Szymon. A có potem nastpuje^

Proboszcz. Kpistoa, co dosownie oznacza list któ-

rego z Apostoów, a w ogólnoci nietylko list, ale kady
inny ust[> z IMsma w., z wyczeniem U8t])ów z Kwange-
Iji. Tak, jako ydzi w swoich bonicaci czyli zebraniach

czytywali ksigi Mojesza i Proroków, tak samo i chrzeci-

janie ich w tem naladowali i czytywali wród swoich na-

boestw^ listy okólne A})OBtoów, a w niektórych razach

i inne odpowiednie czanowi lub witu ustpy z innyci

ksig Pisma witego Stjirego liil) Nowego Testanu^ntu.
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To czytauie suy uietylkodo nauki ludowej, ale i do wzmo-

diienia w p()])Onoci ycia, jak o teni mówi Aposto (//

Tu^n. III, Ki, 17). ,.Wszelkie ))itimo od Boga natchnione,

jest poyteczne ku nauczaniu, ku strofowaniu, ku napra-

wianiu, ku wiczeniu w 8})rawie(lliwoci, aby czowiek by
doskonay, ku sprawie wielkiej dobrej wywiczony/' Dla

tego te ministrant przy kocu Epistoy mówi: Deo gratias

— Dziki Bogu, co nasz wdziczno ku Bogu, i nam od-

kry raczy wiato prawdy, oznacza. Kilka krótkich

wierszy z Pisma witego, które si albo piewaj, albo od-

mawiaj su do zajcia czasu doi)óty, do})óki wszystko

do piewania lub czytania Ewangelji nie bdzie przygoto-

wane. ^Wiersze te zazwyczaj zowi si Graduaem : \ecz

w niektórych Mszacii odmawiaj si tu pewne dodatki, ja-

k(j to: w czasie postu tak zwany Tractus, czyli ustpy
z psalmów, a czasem i psalm cay: w niektóiych Mszach

dodaj tak zwane: Seijuentia, czyli rytmy, jako to w tygo-

dniu wielkanocnym: Yictiraae j>aschali... w oktawie Zielo-

nych witek: Yeni Creator... na Boe Ciao i przez okta-

w: Lamia Sion... w wito Najw. Maryi Panny l^olesnej:

Stabat Muter, w niektórych Mszach aobnych Dies irae.*

'•'Na Mszy uroczystej Ewangelj kapan tylko odczy-

tuje, a potem kadzie kadzido do turybularza. Dyakon

za odmawia modlitw przygotowawcz do piewania

EwauLcelji i prosi celebrujcego kapana o bogosawie-
stwo: akolici, turyferarz i ceremoniarz, staj w szeregu

do asystowania przy iewie Kwangelji. We Mszy za
prywatnej sam kapan na rogu Kwangelji takow czyta,

lub piewa.^''

Jako si rzeko i jako ju wiecie, Ewanuelja jest ust-

pem, czyli wyjtkiem jednej z czten^ch Ewangelji, który

wedug staego, przez Koció oznaczonego porzdku, do

kadej Niedzieli lub wita, jest oznaczony. W drugiem

ju stuleciu, za czasów witego Justyna, byo zwyczajem

czyta Kwangelje podczas naboestwa i byo to tak, jak

dotd i jedn ze znakomitszych czci przygotowania do
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Mszy witej. Z tego to powodu prosi kapan, a we Mszy

uroczystej i dyakon o oczyszczenie serca, ust i warg swoich,

zanim si odway gosi wite Jezusowe sowa.

Po Ewangelji miewa biskup lub kapan nauk do

ludu, w której wykada jedn lub wicej czci odczyta-

nej Ewangelji. *Wykady takie nazwano Homiliami.

W polskich krajach kazanie nastpuje dopiero po odpie-

wanem Credo, wyjwszy, jeeli takowe z ogólnych prze-

pisów si opuszcza. Mowy pogrzebowe, jako nienalece
do Mszy witej, wolno tylko wygosi po Mszy; lecz

w dzie Zaduszny bywa Homilia, lub kazanie jak zwykle

po Ewangelji.^

Szymon. A dlaczego Epistoa i Ewangelja na dwóch
przeciwnyeli rogach Otarza si czytaj?

Proboszcz. Tak nazwana strona Epistoy, czyli pra-

wa strona wzgldem kapana przy otarzu stojcego, jest i

bya waciwie przeznaczon, aby po tej stronie wszystkie

modlitwy i czytania nieodnoszce si do waciwej Ofiary,

odprawiano. Podczas Ofertorium za, gdy w pierwotnych

wiekach lud ofiary do otarza przynosi, naleao t stron
woln zostawi, eby tam ofiary pomieci si mogy, i

dla tego msza przenoszono nalewa stron, czyli tak zwan
stron Ewangelji. A nawet i obecnie, lubo ofiary wolne-

go miejsca nie potrzebuj, wszelako potrzeba msza ztd
usun, aeby ministrant móg swobodniej kapanowi pod-

sun ampuki z winem i z wod; i eby si tam obmycie i

obcieranie rk odbywao. Po Komunji za, gdy ofiary u-

prztnito i gdy kapan ju wite naczynia oczyci, prze-

nosi Aki msza na poj)rzednie, waciwe mu miejsce. To
byo waciw i pocztkow przyczyn tego zwyczaju. Po-

mimo to, starano si nada temu obrzdowi take znaczenie

<luchowe. A najprzód, Kpistoa czyta si przed Kwangelj,
poniewa przez ni oznaczaj si przt^powic^dnie Proroków,

które wiar w nauk Chrystusow, w Ewangelji wyrao-
n, poprzedziy. Pf/tutóre, po prawej stronie czytaj si
Kpistoy czyli Lekcje, bo Pan J(^zus si j)rzed(^wszystkiem
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ze swoj nauk do ydów, Jako do wybranego ludu Boe-
go, zwróci: Ewangelja za czyta si ])óniej i to po lewej

stronie, bo odkd Synagoga nauk Chrystusow pogardzi-

a, odtd Kwangelj zaczto glosie [)oganom. Potrzecie.

okoliczno ta moe nam i to przedstawi, e Pan Jezus na

wiat przyby nie dla sprawiedliwych, przez praw- stron

przedstawionych, ale dla grzeszników, których strona

Ewang(dji przedstawia, dla których zbawienia, Ewange-

Ija ogoszon zostaa.

Szymon. To rzeczywicie bardzo jest rozumne i |»o-

uczajce.

Proboszcz. Zwaszcza, jeeli chrzecijanin tutaj

wspomni, jako mu w stanie grzechu aska Boa jest nie-

zlidn.
Po Ewangelji odpowiada ministrant: ,,Chwaa Tobie

Chryste," aby w krótkicli sowach wyrazi wdziczno, do

jakiej si wzgldem Zbawiciela z powodu jego nauki, ycia

i mki i)oczuwamy. Kapan te cauje msza na znak mio-

ci, czci i powaania, jakie si sowu Boemu przynale.

Szymon. To mi znów przypomina sowa pieni, ja-

kie przed, lub w czasie Ewangelji piewamy.

Kwangclja wita— ,Jest fundament wiary

Bo z ust boskich pochodzi — Tak, jak Zakon Stary,

Wszyscy si ku nioj mamy — Wierni clirzocijanie

V I wiar zakadamy — Na twej prawdzie Panie.

(Jna nani oznajmuje — Nasze powinnoci

I dro<^^ ukazuje — Do wiecznej radoci.

Nie tylko mocno wierzmy — Co Bó^ oznajmuje

Ale te wiernie czymy — Co nam rozkazuje.

Proboszcz. Bardzo dobrze, starajcie si zawsze t
wasz wiar w Kwangelj sowem i czynem objawia, a

w razie potrzeby, bdziecie gotowi za ni w ofierze nawet i

ycie powici.
Aeby nas w tej wierze utwierdzi, piewa lub odma-

wia kapan w dni niedzielne i uroczyste zaraz ])o Ewangelji

wyznanie wiary, czyli Credo, które te i lud wierny za ka-
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panem odmawia, czyta lub piewa. Tym to sposobem,

wierni zgromadzeni, uroczycie wyraaj uczucia swej wia-

ry, jako z ust Ewangelistów i z nauki wysuchanej przy-

jli. W staroytnoci to wyznanie wiary miao jeszcze inny

cel; a dotd bowiem trwaa cz Mszy w. wspólna przy-

gotowawcza, na której oprócz publicznie pokutujcych,

znajdowa si mogli, nawet nieochrzceni czyli katechume-

ni, lecz czasem mogli si tu byli wsun i kacerze i nie-

wierni. Gdy tym wszystkim przy majcej si rozpocz
ofierze," w kociele nie godzio si znajdowa, to ono wyzna-

nie wiary byo znakiem chrzecijan wyróniajcym i rod-

kiem do wyczenia tych, co si nieprawnie w kociele

znajdowali. Dla nas moe ten dawny zwyczaj suy za

naglce upomnienie, abymy Mszy w. z yw wiar i wi-
t ])obonoci suchali, bo inaczej zasugujemy, abymy
przed jej rozpoczciem wedug onego starego zwyczaju,

zostali wydalonymi. *W innych krajach, po Ewangelji,

a u nas po Credo nastpuje homilja lub kazanie, i to jest

waciwa do tego pora, bo to naleao te dawniej do czci,
na której katechumeni i pokutujcy mogli si byli znaj-

dowa.*
Teraz przystpimy do trzech czci waciwej ofiary.

Szymon. O tyci to wanie czciach rozumiaem
mówic, e Msza w. ma trzy czci, to jest: Ofiarowanie,

Konsekracj i Komunj.
Proboszcz. Tak rzeczywicie jest; a pomówimy naj-

przód o ofiarowaniu.

Kapan rozpoczyna t cz od powitania ludu sowy;
DominuH vobiHcnim — Pan z wami; nast])nie wzywa lud

obecny z powodu nastpujcej czynnoci, aby do Boga mo-

dy swe wznieli, mówic: Orernus — módlmy si. Czyta

nastpnie wiersz z l^isma witego, który podczas Mszy
uroczystycli j)iewany bywa. Pocztkowo dziao si to

w celu, aby obecnym czas j)ozoHtawi, by si zbliy mogli

do Otarza dla uczestniczenia w witym ofiarowani n. Ta-

ki by pierwotny zwyczaj, e pragncy przystpi do Ko-
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miinji w. (a prawic wszyscy obecni zazwyczaj tego dali),

przynosili do otarza chleb, wino, albo te inne dary. na-

przyklad wosk, aby je ofiarowano. Przedewszystkieni od-

dzielano z tego tyle, ile do Komunji kapana i ludu })otrze-

bne byo, a reszt odkadano w czci na utrzymanie dnclio-

wieiistwa. na zaopatrzenie potrzeb kocielnych, a w czci
dla ubogich. Gdy jednak skadane przedmioty niebyy
jednakiej dobroci, a niektóre do uytku Kocioa nie przy-

datne, nasta potem zwyczaj skadania ofiar pieninycli,

które albo kady z osobna do otarza przynosi, albo na rce
jednego z obecnych w imieniu wszystkich skada; ztd po-

wsta w niektórych miejscach zwyczaj, e na wikszy cli na-

boestwach obecni, otarz wkoo obchodz i ofiary do

skarl)ony skadaj, albo e na naboestwach aobnych
jeden z aobników, co ciao przynieli, zebrane ofiary do

otarza przynosi, albo te obchodzi kto z tac lub z worecz-

kiem, do którego przyczepiony bywa dzwoneczek, aby tym

sposobem uwag wiernych zwróci.

Szymon. e te to lad nawet tych ofiar w czasach

dzisiejszych zupenie zagin?

Proboszcz. ^Przeciwnie. lad tych ofiar czyli ofert,

przechowuje si dotd jeszcze nietylko w zbieraniu ofiar

w czasie naboestwa w kociele, albo do woreczka z dzwon-

kiem: ale w tym celu zazwyczaj w kocioach, zwaszcza

parafjalnych odsunity bywa wielki otarz od ciany o ty-

le, eby tamtdy wierni mogli go obchodzi. Na skarbo-

nach stawia si figura Ukrzyowanego albo relikwiarzyk,

a wierni obchodzc otarz podczas Mszy w. lub po Komu-

nji, albo przy innej s])osobnoci cauj relikwiarz i wrzuca-

j swoje ofiary do skarbony. Co tem suszniej czyni, e
w kad Niedziel i wito uroczyste, a nawet w wito,
którego dawna uroczysto zewntrzna zniesion zostaa,

kady zwierzchnik parafj i ma sumienny obowizek Msz
W. ofiarowa na intencj parafjan i za tak Msz w. nie

wolno mu innej oprócz tej oferty, czyli tak zwanego sty-

pendium przyjmowa.*
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Szymon. ^Dzikuj w imieniu tu zebranych za to

objanienie, bo na mnie oto nalegano, abym si ksidza

proboszcza zapyta, co znaczy owo chodzenie na ofiary oko-

o otarza."^

Proboszcz. ^Poniewa w licznem zgromadzeniu wier-

nych, mogoby wielkie powsta zamieszanie, gdyby wszy-

scy majcy intencj przyczynienia si do witej ofiary

sw jamun do otarza przynosili, dla tego obmylono
inne sposoby do zbierania tych ofiar. *

" Szymon. Nie wyobraaem sobie, aeby te oferty,

tak dalekiej staroytnoci sigay?

Proboszcz. Kiedy ju sudzy kocioa, tyle chleba

i wina, ile dla Komunji obecnych potrzebnem byo od
czyli, wówczas biskup lub kapan, skada to na otarzu

odmawia nad tem sowa bogosawiestwa i powic
nia i w imieniu wszystkich obecnych. Bogu ofiarowa

To si te i obecnie czyni, z t rónic, e teraz chleb i wi

no przede Msz bywa przygotowane; i to to jest wanie
co my ofiarowaniem (Offertorium) zowiemy. Nie naley
jednak mniema, e si Bogu wycznie chleb i wino ofia-

ruje, bo ofiar nasz jest sam Pan Jezus, który dopiero

podczas konsekracji (przeistoczenia) osobicie si stawa.

W tej przeto czci, tylko te przedmioty, które póniej
przeistoczeniu ulegn, bywaj do Mszy w. przeznaczane

i powicane.
Tomasz. Wic Offertorium nie jest jeszcze waci-

w Msz w., a ten, coby si opóni, toby jeszcze obowiz-
ku suchania Mszy w. dopeni.

Proboszcz. Z natury rzeczy wypywa, e dary. które

póniej prz(Msto(zoiie by maj, musz by pO])rze(lnio na

otarzu skadane, i wt^dug chrzecijaski(^go zwyczaju po-

wicane. A lubo kapan i teraz sam jeden tylko chleb i

wino do otarza ])rzyn()Hi, spenia on atoli w imieniu wszy-

stkici to, co dawniej kady z osobna czyni; a jest to nie-

zbdnie p()trz<ibnem, ael)y ci, w których imieniu si to

czyni, pomidzy obecnymi si znajdowali. Przynoszenia
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oferty w staroytnoci tak dalece przestrzegano, e wówczas

takiego nie poczytywano za obecnego, coby si od oferty

dobrowolnie i rozmylnie wycza: lecz i oferty nieprzyj-

mowano od takiego, co z jakiego powodu spoeczestwa
z wiernymi niegodnym si okazywa i którego poczytywano

za niegodnego, aby do Komunji w. przystpowa').

Szymon. Jakie to s modlitwy, które kapan pod-

czas offertorium odmawia
Proboszcz. Przedstawiajc chleli czyli wit iostj

na ])atenie, modli si mówic: ,,Hacz przyj wity Oj*

cze, wszechmogcy, wieczny Bo'e, t niepokalan hostj,

któr ja, niegodny suga twój ofiaruj Tobie Bogu memu
ywemu i prawdziwemu, za moje niezliczone grzechy, prze-

stpstwa i niedl^aoci, za wszystkich ol^ecnych i za wszy-

stkich wiernych chrzecijan ywych i umarych, aeby
mnie i im suya ku zbawieniu i ywotowi wiecznemu."

Nastpnie nalewa do kielicha wino i par kropel wody, a-

eby i to Bogu zoy w ofierze.

Szymon. Czemu si woda do wina dolewa?

Proboszcz. Najblisz przyczyn tego jest, e to
samo czyni Pan Jezus na ostatniej wieczerzy. Na wscho-

dzie bowiem ])yo zwyczajem, e tamecznych, zbyt mocnycli

win uywano zawsze z przymieszk wody. O^ok tego je-

dnak i to nie jest bez duchowego znaczenia, do czego nam
ten zwyczaj sposobno nastrcza. Najprzód, przypomina

nam to oii wod, która z przebitego boku I^ina Jezusa

razem ze krwi 8])yna. Powtóre. ta przymieszka uzmy-

sowi nam zes])olenie w jednej Boskiej osobie dwoistej

') * Wyraz aciilski r./yy;/// ///?/// /r^/Z/o. procki undilnimi. oznacza

w V czenie ze spoeczestwa wierny cli. Jest to wprawdzie smutna

i ostateczna kara kocielna, ale ma na celu: 1) aby wierni nie do-

puszczali si czynów na ekskomunik zasugujcych: a 2) aby tak

ukarani, skuteczniej si do nawrócenia i upamictania skaniali. Nie-

waciwie przeto wyraz ten oznaczajcy proste W3'czenie ze spoe-

czestwa wiernych przeoono na jzyk polski: l'1qtvm, wyl-l^cic,

//'y/Zc///, '^^ to z duchem Kocioa si nie zgadza, aby koofo prze-

klina lub wyklina'^.

^
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Cbrystu?a natury, boskiej i ludzkiej. Potrzecie, oznacza

si tern duchowe zespolenie ludzi z Jezusem Chrystusem,

jakoby czonków ciaa ze swoj gow, a to przez zwizek
wiary i mioci. Ju w. Cyprjan {Ep. 62, Ad. CaecU)

pisze: „Woda, ludzi oznacza, a wino nam Krew Jezusa

przypomina, jeeli wic w naczyniu ofiarnym woda si do

wina przylewa, to znaczy, e lud bdzie z Chrystusem zje-

dnoczony. Tem pomieszaniem tak si woda z winem ze-

spala, e jednego od drugiego nie mona ju nadal oddzie-

li, podobnie nic nie moe Kocioa od spoeczestwa
chrzecijan, którzy wiernie Chrystusowi su rozczy."
To samo wyraa kapan mieszajc wod z winem, gdy
mówi: ,,Boe, który godno ludzkiej natury cudownie

utworzy a cudowniej odnowi, dozwól nam przez te wina
i wody, tajemnice, teje Boskiej natury sta si uczestni-

kami, który naszej ludzkiej natury raczy si sta uczestni-

kiem, Jezus Chrystus Syn Twój a Paa nasz, który yje i

króluje w spoecznoci Ducha w. na wieki wieków. Amen."
Ma te to i bardzo doniose znaczenie, e podczas tej przy-

mieszki tylko woda, a nie wino si powica. Waciwie
to pochodzi ztd, e niegdy wody osobliwie nietylko do
kieliclia dla kapana, ale te i do kielicha dla ludu do Ko-

iiiunji w. przeznaczonego dolewano. Gdy wic póniej

sam tylko kapan pod postaci wina komunikowa i dla

tego tylko maa ih^ wina w kielichu potrzebn bya, wic
kilka tych kropli wody byo zamao, aby nad niemi tych

ceremoiiji dopeniono. Odtd poczto znakiem krzya e-
gna wszystk j^rzygotowan wod, z której tylko tyle, ile

potrzeba do kielicha wlewano *za reszt wody uywa si
do umycia rk i do opókania kielicha po Komunji w.*
Tymczasem za moe nam to za oznak i)0suy, e Pan
J^zus, którego wino przedstawia, powicenia nie potrze-

buje, bo on sam je^t irMh^m wszelkiej aski i zbawienia;

tylko rodzaj liid/,ki. wori oznaczony, powicenia potrze-

l)UJ«'.

Szymon. .lakze te wszystkie obrzdy s w znaczenie
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l)ogate!

Proboszcz. A ile t\i eic sposobuoci nastrcza, przez

cige wspomnienia Zbawiciela, do nieustannego troszcze-

nia sii^ o nasze uwitobliwienie!

Kapan kielich ofiarujc, odmawia nastpujc mo-

dlitw(^^:

.,Ofiarujemy ci Panie! kielich zbawienia, Twojej a-
skawoci ))lagajc. aeby przed obliczem Twego boskiego

Majestatu, za nasze i caego wiata zbawienie mi woni
wstpi/' ,.\V duchu pokory, mów dalej, i ze skruszonem

sercem przyjmij nas Panie, a niech si dzi tak odprawi

ofiara nasza ])rzed obecnoci Twoj, aeby si staa przy-

jemna Tobie Panie Boe." ,,Przyjd Powicicielu wszech-

mocny, wieczny Boe i pobogosaw t ofiar ku uczczeniu

Twego witego imienia przygotowan." Przekonajcie

si, jako te modlitwy zawieraj te sam myl, jak wród
Mszy w. piewacie. — Powtórz któr z nich.

Szymon. Ze wszystkich innych pieni mszalnych,

zdaje mi si, e nastpujca pie najdokadniej myli te

wyraa:

Przyjmij Psinio ofiary — Swiyt Twoiro Syna,

Ktonj Tobie na chway — Kapan Twój zaczyna,

Przyjm clilcb i wino, któro — Za boskiem Twem sowem,
Przemienione staje siy — Ciaem Cirystusowem.

Zdrowie, ycie i wszystko — Co z Twej mamy ryki.

Ojcze! dajemy Tobie — Na powinne dziyki,

Wejrzyj okiem askawem — Na nasze ofiar}^

Poka siy miof^ciwym — Przyjmij nasze dary.

Dla myki Syna Twe<>o — Miociwy Panie.

Otlwrór od nas doczesne — I wieczne karanie,

Daj nam w czasie potrzebnym — Deszcze i pogody,

Nieci ziemia z Twej dobroci — Wydaje urody.

Rzeczywicie, e w tych i innych pieniach i modli-

twach mszalnych, które w r(')nycli ksikach do naboe-
stwa mamy, te same myli s wyraone, które i ka}>an

])rzy otarzu odmawia.

Proboszcz. A teraz nastpuje umywanie rk, które
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jednak we Mszach uroczystych poprzedzane bywa kadze-

niem. — Modlitwy podczas powicenia kadzida i podczas

kadzenia przez kapana odmawiane, najdokadniej obja-

niaj ich znaczenie, dla tego je tu w przekadzie doso-

wnym przytocz. Kapan sypic kadzido do turybularza,

mówi: ,, Przez wstawiennictwo, bogosawiestwo Michaa
Archanioa, stojcego po prawicy otarza kadzenia i wszy-

stkich wybranych Boych, niech Bóg kadzido to raczy po-

bogosawi i jako wo przyjemn przyj; przez Chrystusa

Pana naszego. Amen." Kapan okadzajc nastpnie o-

fiarowane chleb i wino, mówi: ,,Kadzenie to przez Ciebie

pobogosawione, niech si wznosi do Ciebie Panie i niech

zstpi na nas miosierdzie Twoje." Nastpnie okadza fi-

gur krzya, lub wystawiony najwitszy Sakrament i roz-

poczyna kadzenie otarza z jego przyborami, mówic:
,,Niech idzie modlitwa moja, jako kadzenie przed oblicz-

no Twoj, a podnoszenie rk moich ofiara wieczorna.

Postaw Panie stra ustom moim, a drzwi osadzone wargom
moim; nie nachylaj serca mego ku sowom zoliwym ku
wymawia Qiu wymówek w grzechach." (Ps. lo). Caa
ta ceremonja kadzenia w braku asystujcych, opuszcza si,

a kapan, jako si rzeko, przystpuje do umycia rk.
*Byo to pierwiastkowo okolicznociami czasu i miejsca

w poudniowycli gorcych klimatacli wywoane, a take,

i kapan po odbieraniu i oddzielaniu ofert, musia sol3ie

rce z])rudzone oczyszcza i pot z rk usuwa, bo do nast-

pnych witych czynnoci umywanie rk stao si niezb-

dnem; obecnie za obmywanie rk, jest raczej tylko uzmy-

sowieniem onej czystoci serca, z jakmy powinni Panu
Hogii ofiary skiada. Wszelako to znaczenie nie jest ja-

kim nowym j)omysem, albowiem ju za czasów w. Cyryla

biskupa Jerozolimski(igo w wieku czwartym, poczytywano
umycie rk, za oznak czystoci duszy. ,,Czycie widzii^li,

jako dyakon kapanowi i innym przy otaizu zuajdujcym
kapanom, wod na rce nalewa; czy sdzicie, e to dla

tego si czyni, aby icli z )ruriów oczyci^ Nie, nie jest to
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uponmieuie, jest to znak jakoiny ze wszystkich grzechów

i nieprawoci powinni by obmyci, jako tylko rce czyste

w niewinnoci obmyte do nieba wznosi si mog. i jako

z iiajczystszem sercem do otarza przystpowa naley."

Z tego to powodu kapan i)()dczas obmywania, odmawia u-

stp z Psalmu 2r)-go: ,,()myj ])omidzy niewinnymi rce
moje i obejd otarz Twój Panie... Nie zatracaj z niezbony-

mi Boe duszy mojej... Jam chodzi w niewinnoci mojej...

noga moja staa na drodze prostej, w kocioach bd Ci
cliwali Panie.'' A nawet to, e kapan tylko koce pal-

ców obmywa, ma swoje ducliowe znaczenie: Kapan bo-

wiem przed odprawianiem Mszy w., musi by oczyszczo-

nym z grzeciów miertelnych: umywajc za przy otarzu

tylko koce palców, oznajmia, e radby nawet i z najmniej-

szycli ucliybie i z resztek grzechowych by oczyszczonym.**

Kai>an modli si jeszcze do Najwitszej Trójcy, aby

Hog w Trójcy jedyny, przyj raczy ofiar, jak skada-

my na pamitk mki, zmartwychwstania i wniebowst-

pienia Paskiego i ku uczczeniu witych. Zwracajc si

zn('>w do obecnycli zgromadzonych, prosi, aby ci z nim

w modlitwacli si zjednoczyli i uprosili o askawe i mioci-
we przyjcie zoonej ofiary; w tym celu obejmuje z mio-

ci otarz, cauje go na znak wdzicznoci i ufnoci w Zba-

wicielu, zwraca si ze zoonemi rkami peen pokory do lu-

du, rozkada ramiona, jako czowiek o co usilnie bagajcy
i mówi: ., Módlcie si hr'd(!\Si(Orate fratres), aeby ofiara

moja i wasza. Wszeclimocnemu przyjemn si staa,'' zwra-

ca si w okoo jako])y chcia cay koció obej i wszy-

stkich o modlitw za siebie baga; a ministrant w imieniu

ludu zanosi zaraz prob: ,,Niecli Bóg przyjmie ofiar

twoj ku wikszemu uwielbieniu imienia swego, ku poyt-

kowi take naszemu i caego swego witego Kocioa."
Teraz odmawia kapan jedne, lub kilka modlitw

w milczeniu i dla tego te modlitwy, zowi si Secreta (ci-

cie. tajemnicze), w nadziei, e i wierni z nim modli si

bd. To skoczonej za ostatniej modlitwie, mówi gono
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lub piewa: ,,Na wieki wieków."

Gdy lud potwierdzajc i niejako zgadzajc si na jego

proszenie, odrzek: ,,Amen/' nastpuje tak zwana: Pre-

facja, co dosownie oznacza przemowa, albo wstp. Rzeczy-

wicie, jest to wstp do nastpujcej czci, opiewajcy

chwa boskiego Majestatu i bezporednio poprzedza modli-

twy, odnoszce si do przeistoczenia chleba i wina w Ciaa
i Krew Pana Jezusa. I tu znów kapan pozdrawia lud so-

wy: ,,Pan z wami" na co odpowiadaj, wzajemnie mu y-
czc: ,,i z Duchem twoim;" potem da, aeby zgromadzeni

,,Wznieli swoje serca" a oni odpowiadaj: ,,Mamy je do

Pana wzniesione." Kady suchajcy Mszy w., winien si
mie na bacznoci, eby si albo sam przez siebie, albo

przez ministranta lub piewajcych kamstwa nie dopusz-

cza. Kapan mówi nastpnie: ,,Skadajmy dziki Panu
Bogu naszemu." — ,,Godn to i sprawiedliw rzecz jest,"

odpowiada lud. Kapan powtórzywszy te sowa, rozpoczy-

na prefacj od sów: ,, Zaiste; godn, sprawiedliw, su-
szn i zbawienn rzecz jest, ebymy Tobie zawsze i wsz-
dzie nasze dziki skadali, Panie wity. Wszechmogcy Oj-

cze, wieczny Boe przez Chrystusa Pana naszego." Tu ju
nastjHij róne zmiany, zastosowane do rónych czasów i

uroczystoci, jako to na^ oktaw Boego Narodzenia i w.
Pana Jezusa lub Najw. Maryi Panny, do czasu postnego.

Wielkanocnego itp. W zwyczajnej prefacji, piewa si
dalej lub odmawia: ,,Przez którego, (Jezusa) majestat

Twój wielbi anioowie, cze bosk oddaj Panowania,

dr Mocarstwa, Niebiosa i Mocy niebieskie, a take bogo-
sawieni Serafinowie z godn radoci opiewaj. Z który-

mi i my prosimy Panie, by nasze gosy doi)uci rozkaza,

którzy w pokornem wyznaniu mówimy: yrity, hotu,
^tnitf/ Pan Bóg zantpów. Pene s niebiosa i ziemia Majes-

tatu ciway Towjej. Hosanna na wysokociacli, bogosa-
wiony, który w imi Paskie j)rzyciodi. Hosanna na wy-
sokociacli." Zebrany te na uroczystej Mszy w. bul, ))C)-

clobnie piewa.
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Szymon. ^^o Boga nasze gos}^ — Niechaj siy podnosz,
1 trzykror pod niebiosy — Z anioami gosz.

O, wity I wity! wity! — Zastpów nasz Boe,
Lud do wiary przyjty — Niech Ci czci pomoe.

Bymy potem spoecznie — Cze i chwa dali,

Z mioci Tol)ie wiecznie — Hosanna piewali.

A kto w Twe imi Panie — Do Ciebie si pieszy,

Niech szczliwy zostanie — Iz Tob si cieszy.

Proboszcz. "'Wykad nastpnyci dwóch czci Mszy

w. jeszcze nam tyle czasu zabierze, e to na ca rozmow
wystarczy. Nie clicc waszego zebrania zbytnie przeduy,
zwaszcza e to, co si dzi mówio, x^<^da wam dosy sposo-

bnoci do rozmylania i omówienia, tembardziej jeeli na

kadej Mszy w., na])Onie si przyglda bdziecie czyn-

nociom kapana: zaczem te na dalszy wykad znów tak

licznie, a jeli bdziecie mogli i innych sprowadzi, to si
liczniej zbierzcie.*

Tomasz. *0 tak, teraz czuj ca donioso obrz-

dów Mszy w., z której nieraz w mojej obecnoci protestan-

ci, a nawet i lekkomylni katolicy, jakoby z zabobonnych

praktyk si gorszyli, a ja niestety, nie umiejc icli zarzu-

tów odeprze, miaem usta zamknite, lubo mnie to bolao

syszc, jak ta wiara, któr z piersi macierzyskiej wyssa-

em, i z któr mi w modoci mojej tak dobrze i mio byo,

jest poniewieran.*

Proboszcz. *Tak. kochany Tomaszu! ciesz si z te-

go wielce, lecz w drugiej czci wykadu reszty obrzdów
Mszy w., mam nadziej, e jeszcze wicej si twoje oczy

roztworz, a j)o])onie suchana Msza w., da ci pozna nie-

pojt wspaniao Jezusa, zostawiajcego nam Siebie

w Najw. Sakramencie i ponawiajcego a do skoczenia

wieków t sam Ofiar, któr w krwawy sposób na Kai-

warji speni.

Polecam was Bogu. Niech bdzie pochwalony...'^)

) l{ozmow t zl)ytclugc^, pozwolilimy sobie na dwie podzieli.



ROZMOWA XXII.

Dalszy cig o obrzdach i modlitwach Mszy w.
* Wielkie korzyci ze zrozumienia obrzdów Mszy witej. —

Sanctus. — Kanon. — Memento za ywj^ch. — Dalsze modlitwy. —
Dla czego si tj^ch a nie innych witych w Kanonie wymienia. —
Modlitwy przed konsekracj. — Podniesienie. — Modlitwy po kon-

sekracji. — Memento za zmarych. — Dalsze modlitwy. — Dzwonie-

nie podczas Mszy w. — Jeszcze o jzyku ludowym. — Pieni. —
Pater noster. — amanie Hostji i wpuszczenie jednej czstki do kie-

licha. — Czemu chleb przany a nie kwaszony. — Czemu tak cienkie

opatki. — Agnus Dei. — Pax tecum. — Modlitw}' przed Komunjc.
— Pie. Modlitwy po Komunji. — Komunja duchoT^na Dlaczego

po spoyciu wina kapan opuszcza rozmylanie. — Komunja ludu

z kapanem. — Chleb powicony (Eulogium)w dzieu w. Agnieszki.

— Postcommunio. — Ite missa est lub Benedicamus Domino
Pie ostatnia.*

^Szymon. Rozmowa ostatnia wicej nad wszystkie

inne nas zaciekawia. Mielimy dotd o Mszy w. bardzo

ogólne wyobraenie. Po tej rozmowie, suchajc Mszy w.
a do SanctuH czuem, jako si we mnie duch podnosi; tego

samego dozuali i inni uczestnicy tej rozmowy. Mimowolnie
sobie przypomniaem owych uczniów, co szli z Panem Je-

zusem do Emaus, a potem wyznali, jako serce ich paao
gdy Pan Jezus do nich mówi i pisma im otwiera. Zaiste,

taka rónica we wszystkich comy nauki suciali si poja-

wia i teraz rozumiemy, e takie suchanie Mszy w. musi

by i Hogu milszem i nam daleko poyteczniejszem.*

*Proboszcz. Tak, kochany Szymonie, i wy wszyscy

tu zebrani, jeli jeszcze w tej pilnoci wytrwacie, bdziecie

mogli z tymi uczniami wyzna jako oni, co dotd Pana Je-

zusa mao znali i zmartwychwstaniu Jego nie dowierzali,

poznali (to wreszcie w amaniu chleba. Tego poytku i ja

wam ycz.*
*Stanem na Prefacji. która jest jakom [)owiedzia,
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wstpem do nastpnej trzeciej czci, czyli do przeistoczenia.

Sowo Sanctus i nastpne odmawia kapan schylony, na

znak pokornego zjednoczenia si ze witymi Anioami.*
Poczem kapan si podnosi, wznosi ol^ie rce ku niebu,

pomny, e on teraz jakoliy w zachwycie radby si do tronu

Najwyszego przy^liy. Poczuwajc si atoli do niego-

dnoci przystpienia do majestatycznego tronu, spuszcza

odrazu rce, skada je na otarzu i schyla, ze spuszczonemi

oczyma, gow. Nastpnie rozkada bagalnie rce i w ta-

kiej postawie rozpoczyna szereg modlitw, cich Msz zwa-

nych, która w kocielnej mowie Kanonem si zowie, co

oznacza ieydko praroicUo przepisanych modlitw, w których

sowa j)rzeistoczenia s pomieszczone. ,, Ciebie przeto mio-

ciwy Ojcze, mówi knpan, pokornie ])agamy i prosimy,

aby przyj i poiogosawil te dary, te upominki, te wi
te i nieskaone ofiary, które Ci i)rzedewszystkicm ofiaruje^

my za Koció Twój wity katolicki, który racz obdarza

pokojem, strzedz, pomnaa i rzdzi po caym okrgu ziem-

skim wraz ze sug Twoim Papieem naszym N. i Biskupem

naszym N. ^) ze wszystkimi prawowiernymi katolickiej i a-

postolskiej wiary wyznawcami."

,,Wspomnij o Panie, na sugi i suebnice Twoje NN.
(tu kapan w cichem rozmylaniu modli si za siebie i za

owych yjcych, za których modli si zamierzy, zkd te
i modlitwa ta zowie si memento - wspomnienie za ywych)
i za wszystkich tu obecnych, kt(')rych Ci wiara jest znan i

wiadoma pobono, za kt<')rych Ci ofiarujemy, allio którzy

Ci ofiaruj t ofiar chway za siel^ie i za wszystkich swoich,

za odkupienie dusz swoicli, za nadziej zl)awienia i ocalenia

swego i luby swoje skadaj 'l'obie I^ogu ywemu i praw-

dziwemu."

,,Jednoczymy siei pokornem ws])omnieniem wzywamy
przedewszystkiem czcigodn Pann Mary Rodzicielk Ho-

M *Jooli stolica papieska lul) biskupia wakuje, wówczas

Oflpowiodnie sowa siy opuszczajji.*
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ga i Paaa naszego Jezusa Chrystusa, ale te i bogosawio-

nych Apostoów i Mczenników Piotra i Pawa, Andrzeja,

Jal?:óba, Jana, Tomasza, Jakóba, Filipa, Bartomieja, Ma-

teusza, Szymona, i Tadeusza, Linusa, Kleta, Klemensa,

Sykstusa, Korneljusza, Cyprjana, Wawrzyca, Chrysogo-

na, Jana i Pawa, Komy i Damiana i wszystkich witych
Twoich, przez których zasugi i mody racz nam to da. a-

ebymy we wszystkiem moc i wstawiennictwem byli u-

zbrojeni.

Szymon. Dlaczego po Apostoach wycznie o tych

tylko witych wzmiank czynimy?

Proboszcz. W dawniejszej staroytnoci byo to zwy-

czajem, e wród Kanonu, to jest w tej modlitwie, wspo-

minano imiona tych, którzy w jakiej prowincji (np. w Rzy-

mie) za wyznanie wiary mczestwo ponieli; lecz takiego

wspominania po niezmieraem pomnoeniu si Mczenników
niepodobna byo wci dopenia, a wic ograniczono si
tylko na wspominaniu tych. którzy od najdawniejszych

czasów koron mczesk sobie zjednali, i których w Rzym-
skim Kociele podczas Mszy w. wspominano; bo te i msza
jakiego uywamy, swój pocztek bierze z mszau w Rzymie

uywanego. Ci atoli wici tutaj nie s wszyscy przytoczeni,

a w modlitwie po przeistoczeniu usyszycie inne imiona.

Kiedy kapan dotd po najwikszej czci z rospostar-

temi rkoma si modli, to teraz trzyma obie rce ponad
kielich-m i nad Hostj. Jest to staroytny sposób bogo-
sawienia osób i powicenia jakiej rzeczy. Lecz zarazem

ten obrzdek przypomina nam ceremonj, która w nyciu
)ya w Starym Testamencie, to jest, owego czasu, skada-

jcy jakie stworzenie na ofiar, winien by na nie swoje

rc^ pooy, zanim je ka[)anowi na rze (ddawal. Co o-

/jiaozao, e ofiarujcy ])ocziiwa si w])rawdzie do winy i e
powini<*n)y na zadosyuczynienie ki>iw i ycie cdda, e
atoli tym razem, za Hie)ie to byrllr. na które rce kadzie,

podstawia i Panu ofiarujf^ To samo oznacza i Icra/. to

trzymanie i'k kai)|ana Jiarl ilostj i kielidieni, e adne
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ludzkie zadosyiiczyiiieuia nie i> w monoci zniewaon
bojsk sprawiedliwo rozbroi, zaczem prosimy, aeby Bóg
w naszem za8t})stwie raczy przyj Ciao i Krew boskiego

swojego Syna, jakoby wykup za grzechy caego wiata J)
Ka|)hin podczas tego obrzdu mówi: .,Tc przeto ofiar

suby naszej i wszelkiej rodziny twojej, racz o Panie na

przebaganie przyj, a dni ycia naszego pokojem obda-

rzy, ale te i od wiecznego potpienia nas oswobodzi, a

w liczbie wybranych swoich nas pomieci. Przez Chry-

stusa Pana naszego. Amen." I znów dalej mówi:

,,Któr to ofiar racz sprawi, aby cakowicie przez

Ciebie bya bogosawion, przyjt, uznan i i)rzyjemn;

a iby nam si staa Ciaem i Krwi najmilszego Syna

Twojego a Pana naszego Jezusa Clirystusa." Podczas tej

modlitwy, egna kaj)an kilkakrotnie znakiem krzya w.
ofiary i sposobi si, by speni wite przeistoczenie. Tak,

jak to niegdy Zbawiciel czyni, bierze i kapan on chleb,

egna go, a wzniósszy oczy swoje do nieba, spuszcza je po-

tem na wit Hostj, powtarzajc wedug Ewangelji lii-

storj tego przeistoczenia: ,.Który (Jezus) w przededniu

mki swojej wzi cbleb w wite i czcigodne rce swoje, a

wzniósszy oczy ku niebu do Ciebie, Boga Ojca Wszech-

mogcego, Tobie dziki czyni i l)ogosawi, ama i poda-

wa uczniom swoim, mówic: Bierzcie i poywajcie z tego

wszyscy. To jest )owiem Ciao moje. Podobnie po wie-

') *'l'en obrzj^clek pizypomina nniu. e wszystkie, oliary

Starego Testuinentu, byy fi^un] ofiary przez Panfi Jezusa za nas

podjtej i wieczycie w ofierze Mszy w. utrwalonej; dalej, e tam-

te ofiary o tyle tylko byy Bo^v\ niiemi, o ie t ofiarr Pana ,lezusa

wskazyway, i dla te<,'"o. po dopenieniu prawdziwej ofiary Pana

Jezusa, tamte ofiary stay siy ju Bogu obrzydliwemi, jjik to prze-

powiedzia Malacbiasz Prorok: ,.Nie mam woli w was i daru nie

przyjmy z rak waszych, bo po caym wiecie od wschodu soca a
do zachodu, wielkie jest imiy moje midzy narody, a na kadem,
miejscu powicaj}^ i ofiarujjj imieniowi memu ofiar czysta.*"

(Malarh- /, 10, 11.:,)
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czerzy wziwszy i ten przezacny kielich w wite i czcigodne

rce swoje, take Tobie dziki skadajc, bogosawi i po-

da uczniom swoim, mówic: Bierzcie i pijcie z tego wszy-

scy. To jest bowi em kielicliKrwi mojej nowe-
go i wiecznego Testamentu tajemnica wia-

ry, która (Krew) za was i za wielu bdzie wy-
lan na odpuszczenie grzechów. To ilekro

czyni bdziecie, na moj pamitk czycie."

Szymon. W tym czasie podnosi te kapJan po nad

gow najwitsze Ciao i najwitsz Krew.

Proboszcz. Czyni on to, lecz wprzód sam przyklka,

czem oddaje Bogu osobicie obecnemu cze przynalen,
a tem samem obecnych do naladowania wzywa.

Kapan nastpnie modli si znów:

,,Zaczem te (to jest speniajc Twój rozkaz, aby

ofiar t ku Twemu wspomnieniu odprawia) i my sudzy
twoi i lud twój wity, pomni na tego Jezusa Chrystusa

Syna Twego Pana naszego, ju to na Jego wit mk, ju
to na Jego zmartwychwstanie, a take na Jego chwalebne

wniebowstpienie ofiarujemy przezacnemu Majestatowi

Twemu z Twoich darów ofiar czyst, ofiar w., ofiar

niepokalan, chleb wity ywota wiecznego i kielich zba-

wienia wiekuistego."

.,Na które dary racz spojrze askawem i radosnem ob-

liczem i mile je przyj, tak jako mile przyjmowa dary

chopicia twego Abla sprawiedliwego i ofiar Patryarchy

naszego Abrahama i t, któr Tobie ofiarowa najwyszy
kapan Melchizedech,^) ofiar w., Hostj niepokalan."

,, Ukorzeni bagamy ('i Wszec^hmogcy Boe. rozka
ponie t ofiar za porednictwem Anioa Twego na naj-

wyszy Otarz Twój, przt^j oblicze Majestatu 1'wego, aby-
my ilu z nas, z uczestnictwa tego otarza ( Mao i ki"cw ])oy-

^) *Mc^lchizo(locli kapan, król z Salemu, skada l^o^u o-

fiarc z chloja i wina i dla te<ro Psalmista zowio prz.yszc^^o /.bawi

ciel, Pana Jozusa ,, Kapanem wcdujr poizjidku Mclcliizcdcclia.
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wa bdziemy, wzekiem bogosawiestwem i ask zostali

napenieni przez Clirystusa P. naszego. Amen."
Tu nastpuje modlitwa nazwana: Memento inortuonnn.

czyli wspomnienie o zmariycli w te sowa:
„Wspomnij te Panie na sugi i suebnice twoje N.N.,

którzy nas ze znamieniem wiary wyprzedzili i we nie poko-

ju zasypiaj.'' W tem miejscu kapan w myli wspomina
o duszach sobie poleconycli, poczem dalej si modli: .,lm

Panie i wszystkim w Chrystusie spoczywajcym, by do-

zwoli miejsca ochody, wiata i pokoju, prosimy.''

Pierwiastkowo w chwili tego wspomnienia, byway we

Mszy w. imiona zmarych, za których modli si wypadao
w glos odczytywane, a to wymienianie suyo za uznanie,

e wspominani zmarli, w zjednoc>zeniu ze w. Kocioem i

w obcowaniu wiernych; zaczem te i kacerzy i wyczonycli

ze spoeczestwa wiernych (exkomunikowanych,) do takiej

listy nie wpisywano, a jeliby to skutkiem przeoczenia na-

stpio, to ich z tej listy wykrelano. Obecnie te wolno

jest nawet i za tych, co do spoeczestwa wiernych nie na-

leeli, lub w exkomunice pomarli, po ich mierci prywatnie

si modli, nieodprawiajc jednak za nich imiennie Mszy

witej.

Dalej modli si znów kapan za obecnych yjcych:
,,Nam te grzesznym sugom twoim, w wieloci mio-

sierdzia twego nadziej pokadajcym, czstk jak i .-spo-

eczno racz udzieli ze witymi twymi Apostoami i M-
czennikami, z Janem, Szczepanem, Maciejem. Barnab. I-

gnacym, MarceiintMu, Piotrem, Feliksem, Perpetu, Aga-

t, Lucy, Agnieszk, Cecylj, Anastazj, i ze wszystkimi

witymi Twoimi, do których spoeczestwa racz nas za-

liczy, nie wedug wartoci zasug naszych, lecz jako jeste

Dawc przebaczenia. Przez Chrystusa Pana naszego.**

,, Przez którego Paniel te wszystkie dobre dary stwa-

rzasz, powicasz, oywiasz, iogosawisz i nam udzielasz.

Przez niego, i z nim, i w nim jest Ci Bogu Ojcu Wszecli-

mogcemu, w jednoci Ducia w. wszelka cze i chwaa.
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Przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Te ostatnie sowa, które kapan gono odmawia lub

piewa, su za oznak dla ludu, e si Kanon, czyli cicha

Msza w. skoczya, a ministrant przy otarzu stwierdzajc

te proby, odpowiada: Amen.
*Majc kapan mówi, lub piewa Modlitw Pask,

nadmienia wprzód o jej doniosoci, i czowiek nie powa-

yby si nazwa Boga Ojcem swoim i do tak miao prze-

mawia, gdyby go Pan Jezus do tego nie upowani, sam
nie nauczy, i tak si modli rozkaza. Z tego to powodu
wyprzedzajc modlitw Pask, mówi: ,,Rozkazami zba-

wiennymi ostrzeeni i bosk ustaw wyuczeni, odwaamy
si mówi: Ojcze nasz..."*

Odtd ju kapan gono odmawia, lub piewa: Pater

noHter... której ostatnie zdanie: Ale nas zbaw odezego,

lud piewa, lub w jego imieniu ministranci odpowiadaj.

Sowa te nastrczaj kapanowi wtek do dalszej krótkiej

modlitwy:

,.Wybaw nas. j)rosimy Panie, od wszelkiego za minio-

nego, obecnego i przyszego, a za wstawieniem si bogo-

siwionej i chwalebnej zawsze Panny, Boga-Rodzicielki

Maryi, z bogosawionymi Apostoami: Piotrem i Pawem,
take Andrzejem i wszystkimi witymi, obdarz nas aska-

wie pokojem za dni naszych, abymy miosierdziem Twojem
wspomoeni i od grzecliów zawsze byli wolnymi, i przeciw

wszelkim niepokojom ubezpieczeni. Przez tego Pana Jezu-

sa Chrystusa Syna Twego, który z Tob yje i króluje w je-

flnoci Ducha w. Przez wszystkie wieki wieków. Amen.''

Tutaj koczy si trzecia, czyli druga gówna cz Mszy w.,
to jeHt czd przeintoczenia, wraz z modlitwami to przeisto-

cz^Miie poj)rzedzajcemi i po nim nastpnjccMui, w którycli

my. od obecnego na otarzu Jezusa Chrystusa, a przez Nie-

go od Ojca niebieskiego, o ask i pomoc we wszelkicli na-

szych potrzehacli, |)roHimy.

''Tu Proboszcz oznajmiwszy, i cz konsekracji si
Bkoczyhi, zn)l)i may przeHtan(;k, z którego skorzysta
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chlopczyna Józef, ushigujcy do Mszy w. i zagadn pro-

boszcza w te sowa: Ja eliciaem si zapyta, czy te i to

kilkakrotne dzwonienie moje, j)odczas Mszy w. ma jakie

znaczenie^

Proboszcz. Dzwonienie, moje dziecko, zwraca u-

wag wiernych na gówniejsze obrzdy Mszy w. Na San-

ctus, i si w tej cliwili Msza tajemnicza (Kanon) rozpoczy-

na; przed sam konsekracj, podczas egnania w. Hostji,

e si zblia czas przeistoczenia (Konsekracja;) podczas

przeistoczenia, aeby obecnyci do uczczenia Najwitszego
Sakramentu zawezwa; a wreszcie przed Komunj kapana,

aeby si do Komnnji rzeczywistej, a przynajmniej do dn-

ciowej^) usposabiali i eby komunikujcy si, ju do ota-

rza dla otrzymania z rk kapana najw. komnnji. zbliyli.

Gdzieniegdzie dzwoni w sygnaturk j)0(lczas Kwangelji i

ile razy ministrant przy otarzu dzwoni, aby ]^rzy wielkim

natoku ludzie poza kocioem si znajdujcy i chorzy na

swoich oach przynajmniej sercem i myl z obecnymi si
jednoczyli. '•

Tomasz znów zauway, czyby to nie byo stosownie,

eby kapan modlitwy od Sanctns a do Ojcze nasz, gono
odmawia, albo eby to w jzyku ludowym mówi, ho tym

sposobem, toby i wierni z nim si we ws[)ólnej modlitwie
jednoczyli^

Proboszcz. Wystarcza, jeli zgromadzeni w ducliu

z kai)aii('iu si* jednocz i jeeli tym samym ducliem pobo-

noci i temi uczuciami, jakiemi on jest oywiony, s |)rze-

') "'-Siad togo przechowa sir w \vvt»hiszaii.vc*h u rms, tak zwa-

nych wypominkach dusz zmarych, któro si w ko.cioacii paraja-

inych po kazaniu lul) po nahoostwach aol)nych oga.szac' zwyky..;.

^Crdzieniogdzie dzwoni}^ to podczas ofiarowania chleha, jako na

pocz!|tok wa.ciwoj Mszy <w., a przed saniom Pater noser dzwonie-

nie ostize<ri ohór, ahy grania i piewów zaprzestah, i si ma zaezj^e

piewanie Pater noster. Moe te to dzwonienie jest zabytkiem sta-

roytno.ci, kiedy waciwe podniesienie najw. Sakramentu, pod po-

stacij] chh»ha i wina tu si spoinie odprawiao. Inne dzwonienia s
zbyteczne. 4t
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jci. Aeby za ten cel atwiej osign, do tego zmierza-

j modlitwy w ksikach pomieszczone, i piewanie pieni

mszalnych. Spodziewam si po tobie Szymonie, e nam po-

trafisz opowiedzie, któr z pieni piewanych po konse-

kracji, czyli po podniesieniu.

Szymon. Przed To^ w tej witoci — Skrj ty Boe padam,

Twej boskiej wielmonoci — Winny ukon skadam,
Zapieram si na Twoje — Jaowo mej renicy,

^ Ciebie moje wyznaje — Tu w tej tajemnicy.

Na krzyu samo tylko — Bóstwo skryte b3'o,

Tu za czowieczestwo — Nam si utaio,

Ta wito pokazuje — Wielk mio bosk,
Gdy na pami prz3'wodzi — mier Jesusa gorzk.

Oczy nas we Krwi Twojej — Z naszych nieprawoci,

A zapal serca nasze — Oo^niem Twej mioci,
Niechaj w niebie na Twoje — Oblicze patrzymy,

Którz}^ Ci w tej witoci — Obecnego czcimy.

Proboszcz. Widzicie, e tre tego pienia, jest z mo-

dlitwami przez kapana po konsekracji odmawianemi, zu-

penie zgodn: lecz z ni ma zwizek i pie przed komunj
piewana:

Wesel si duszo wierna — Gdy Chrystus swe Ciao,

Na pokarm daje, utóre — Za ciebie cierpiao,

Masz pod osob chleba — Chrystusa ywego.
Bez kielicha poywasz — Ciao i Krew Jego.

Jezu, ja grzesznik Twojej — Niegodzien mioci.
By wszed do serca mego — Bo jest pene zoci;
Ale zgad grzechy moje — Wszak to moesz sprawi,

I jednem sowem Twojem — Dusz moj zbawi.

Boe Zl>awicielu mój — ywy z nieba chlebie.

Daj, l)ymy czystem sercem — Poywali Ciebie,

A w ostatnim momencie — W miertelnej cikoci,
Bijdc naszym posikiem — Na drog wiecznoci.

Wród pocLrz(^dniejszycli pyta i odpowiedzi:

Jeden ze zgromadzenia zapyta, czemu si przy Mszy
w., po l*aiev luMer Hostjaw. amie, a jedna cz do kie-

licia w{)UHzcza^

Proboszcz. 'Jo wanie jeat wHtpeni do waciwej
trzeciej i ostatniej czrj MHzy w., do której wHzystkie na-

IMk-nocI Ko. Kat. \.
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stpujce czyiiuoci i modlitwy s jakby przyirotowanieui.

Podczas sów do zgromadzenia skierowanych: Pokój Pana

niech l)cdzie zawsze z wami {Pax Domini sit sernper robis-

cum,) wpuszcza kapan czstk w. Hostji do kieliclia, któ-

r poprzednio juz l)y poama i prosi bezporednio Bou^a,

aby to zczenie i owa konsekracja Ciaa i Krwi Pana Jezu-

sa, bya przyjmujcym j, poyteczn ku ywotowi wieczne-

mu.

Powitanie: pokój Pana ,,niecli bdzie zaw«<ze z wami''

jest znów tak. jak w [)oprzednich czciacli wstpem, do

nastpujcego zaraz przygotowania, do komunji w. : i lud

znów w odpowiedzi nawzajem wynurza yczenie: .,1 z du-

chem twoim." amanie za w. Hostji odprawia si za przy-

kadem Pana Jezusa na ostatniej wspólnej z uczniami wie

czerzy, któr to czynno póniej przy kadej Mszy w.. tak

cile przestrzegano, e ju w Dziejach Apostolskich, Msza

w. nazywaa si: ,,amaniem chleba.'' To amanie mi^o
pierwotnie jeszcze inny cel; llostje bowiem byway daleko

wiksze, anieli dzi s, i równay si wielkoci naszym

niekwaszonym chlebom (u ydów: Mace zwanym.) jakich

dotd ydzi podczas swoich wit wielkanocnych zwykli u-

ywa, tak jak dotd nasze opatki. Taki (opatek rozdzie-

la kapan i pozostawia dla siel)iecz odpowiedni do swo-

jej komunji, a reszt na drobniejsze czstki i)odzielone, od-

cza dla komunji wiernych. Obok tego suyo to amanie,

do uzniyslowienia ofiary Chrystusowej, i z t^-go powodu,

dotd, lubo przytoczony powód ju nieistnieje, jeszcze si

zachowuje. A ecz Hostji do kielicha wpuszczan bywa,

tote pierwiastko^o ztd i)ochodzi, e na Wscjiodzie czasem

chleb na sucho, a czasem w winie zmoczony poywaj. A
to, co j)()cztkowo byo zwyczajem codziennym, zastosowano

równie i do Ofiary Mszy w. i nadano temu znaczenie du-

ciowe, wskazujce, e lubo chleb i wino, oddzielnie byo
przeistoczonem, to przecie s oboje j(»dnym, ca\m i nie

podzielnym Jezusem Chrystusem, Bogiem zarazem i czo

wiekiem.
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Tomasz. A czemu do Mszy w., nie uywa si chleba

zwyczajnego kwaszonego, kiedy przecie Pan Jezus na osta-

tniej wieczt^rzy, ustanawiajc najw, Sakrament, zapewne

uy takiego chleba, jaki si zwykle do jedzenia uywa?
Proboszcz. Wianie te to dla tego tak si czyni, a-

by Pana Jezusa naladowa. Kiedy Pan Jezus najwitszy
Sakrament podczas ydowskiej wielkanocnej wieczerzy, ja-

k z uczniami odprawia, ustanowi, to te wanie uy ta-

kiego samego, to jest niekwaszonego chleba, jakiego ydzi
})odczas wit wielkanocnych uywali i dotd uywaj.

Oprócz tego przykadu Pana Jezusa, ma te Koció
inne powody do uywania takiego, a nie innego chleisa.

Najprzód chleb bez przymieszki kwasu, lub zaczynienia,

wyobraa nam czysto Ciaa Chrystusowego; powtóre,

chleb nitfkwaszony, jest bardzo stosownem upomnieniem,

emy wedug sów Apostoa, przed Komunj powinni po-

rzuci stary kwas dawnych wystpków i zych naogów na

szego serca: ,, Abymy byli nowem zaczynieniem, jako

przani jestemy." (/. Kor. F, 6.) Wszelako Msza bya-

by równie wan, chociaby si na kwaszonym chlebie od-

prawiaa, jak to w uyciu jest w Kociele Wschodnim. Do
istoty naley tylko to, aby chleb by pszenny taki, jakiego

i Pan Jezus na ostatniej wieczerzy uy.
Tomasz. Ale dla czego si nie uywa tego zwyczajne-

go grubszego chleba, tylKo takich cieniutkich opatków?

Proboszcz. Naturaln przyczyn jest, e takie opa-

tki trwalej si przechowuj i nie s naraone na tak prdkie
zepsucie; dalej, e takie cienkie opatki acniej i ])rzyzwo

iciej si spoywa mog. i icli nie potrzeba zbami gry,
coby nif^kiedy dzieciom, osobom sabym i chorym z trudno-

ci przycliodzio. Jako dalsz przyczyn mona uzna, e
horttJH takie, Jakicli o)ecnie si uywa, dokadniej nam u-

zinysowiaj czyste Ciao Pana naszego Jezusa Clirystnsa.

Nic tak dokadnie nie uzmysowi nam uwielbionego Ciaa
Pana Jezusa, które niedostpne jest skazit^ grzechu, nie-

wstrzemiliwoci i grzesznym nainitnocioni, jak czysto
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opatka. A do dwunastego stulecia, byo zwyczajem kon-

sekrowanie bardzo duej liostji w ksztacie, jakie gdzienie-

gdzie pod nazw: Hostji mandatu, w Wielki Czwartek si
rozdaj. Skadano je na otarzu na wielkici i szerokicli

tacach, amano je i odamkami lud komunikowano. Lecz

gdy zwyczaj nasta udzielania komunji i poza Msz w., za-

prowadzono w miejsce owych wikszych chlebów, dzisiejsze

opatki; a jednoczenie wielkie tace, zamieniono na dzisiej-

sze pateny. Pamitka tego dawnego zwyczaju, uycia tych

wielkici tac, przechowuje si dotd przy wielkici uroczy-

stociach. Subdyakon, od ciwili Ofertorjum. a po Pater

nostet\ kiedy czas amania Hostji nastpuje, trzyma w tu-

walni obwinit paten w rku, wedug dawnego zwyczaju,

gdy to koniecznem byo, al)y taki zbyt duy talerz na o-

tarzu za wiele miejsca nie zajmowa.

Szymon. A có potem nastpuje?

Proboszcz. Aij7mi< Del— Baranku Boy, który ga-

dzisz... Do tego Baranka ^oego, kapan trzykrotnie si od-

zywa, dodajc dwa razy: ,,Zmiuj si nad nami,'' a po raz

trzeci dodaje: ,, Obdaruj nas pokojem.'' A z tego bierze

wtek do nast])nej bagalnej modlitwy o pokój, w te so
wa: ,.I^'inie Jezu Chryste, który Apostoom powiedzia:

Pokój zostawiam wam, |)okój mój daj wam. nie pomnij na

grzechy moje, ale na wiar Kocioa Twego i tene stoso-

wanie do woli Twojej, o)darz pokojem i zjednoczeniem.

Który yjesz..."

Jak ci si zdaje Szymonie, czy si te ta modlitwa nie

odnosi do pewnej nauki, jak Zbawiciel za ycia swego wy-

j)Owiedzia^

Szymon. Nie pomn, o jakiej ksidz proboszcz myli.

Proboszcz. ,, Jeli ofiarujesz dar twój do otarza, a

tam wspomnisz, i brat twój ma co przeciwko tobie, zostaw

tam dar twój przed Otarzem, a id pierwej zjedna si
z bratem twoim a tedy przyszedszy, (fiarujesz dar twój."

Wypeniamy t nauk, jeli pragniemy mie udzia

w drogocennej ofierze Mszy w. i w przyjciu godnie Pa-
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na Jezusa, jeli nie rzeczywicie, to przynajmniej duchowo.

Kiedymy Bi ju, jako si o tem wyej rzeko, przed wst-
pieniem do kocioa z porónionymi blinimi pojednali, to

teraz jeszcze bagamy, aby Bóg resztki nieporozumie, jakie-

by pomidzy nami a blinimi pozostay, wykorzeni i cae
chrzecijastwo w w. jednoci zachowa raczy.

W dawnej staroytnoci, wierni na takiej modlitwie

si nie ograniczali, ale wszyscy obecni obejmowali si mó-

wic: „Pokój Tobie" na co odpowiadano: ,,I z duchem
Twoim." Dotd jeszcze tam, gdzie duchowiestwo jest li-

czniejsze, ten zwyczaj podczas uroczystego naboestwa si
przechowuje. Musiano go za dla wielkieko natoku wier-

nych i wielu naduy i roztargnie zatem idcych zaniecha.

^Ogranicza si za ten obrzdek tylko na tem, e biskup lub

kapan celebrujcy kadc rce na ramionach archidyako-

na lub dyakona, mówi do niego: ,,Pokój tobie" a ten po-

daje go subdyakonowi, ten za czyni to samo jednemu lub

kilku z duchowiestwa, którzy te nawzajem pokój sobie

podawaj.^ To wszelako powinno wam suy za upomnie-

nie, jakie uczucia w sercach waszych wzbudza powinnicie

majc zamiar do witej komunji przystpi, albo te pod-

czas Mszy w.. komunikujc duchowo z kapanem uczestni-

czy.

Nastpuj dwie pikne i wzniosie modlitwy odnoszce
si do kapana, które te i wierni poytecznie do siebie za-

stosowa mog.
Tre tych modlitw jest nastpujca: ,,Panie Jezu

Chryste, Synu Boga ywego, który z woli Ojca, przy wspó-
udziale Ducha w. przez mier swoj, wiatu ywot po-

wróci; zwolnij mnie 7)rzez to Ciao i Krew Twoj, ze wszy-

stkici nieprawc)ci moich i ze wszego zego i spraw, abym
si zawsze Twoich przykaza wiernie trzyma, a nie dopu-

szczaj, ahym si od Ciehic^ kii^dykolwiek odczy. Który

z tyrnr l^ogierii Ojrem i z Duchem w. yjesz i królujesz

H<)^ na winki wieków. Amen. Przyjcie ('iala 1'wego,

Pani(5 Jezu Chryste, które ja niegodny przyj si powMam,
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niechaj mi uie zagraa sdem i potpieniem; ale niech mi

wedug askawoci Twojej suy za uzbrojenie umysu i cia-

a, ido uzdrowienia duszy mojej. Który yjesz i królu-

jesz../' Pikniejsza wstga nie moe nas z Bogiem i z jego

kr(')lestwem j)oczy nad t, któr si z Chrystusem tak

jednoczymy, jako on z Bogiem Ojcem i z Ducliem w. si
zjednoczy. Tak przygotowawszy si do przyjcia Ciaa i

Ivrwi Pana Jezusa, kapan biorc najw. Hostj, mówi:

,,Chleb niebieski wezm, a imienia Paskiego wzywa bd.''
Spenia tym sposobem to, czego król Prorok najgorcej pra-

gn, a wziwszy najw. Hostj, mówi goniej: ,, Panie,

nie jestem godzien, aby wszed do przybytku mego, ale

tylko rzeknij sowo, a bdzie zbawion dusza moja." Po

wtarza te sowa do trzech razy: a yczc sobie, aby ,,Ciao
i Krew Pana Jezusa strzega duszy jego do ywota wieczne-

go," poywa najw. Sakrament najprzód pod postaci chle-

ba: a lud wierny wtóruje mu, piewajc:

Szymon. Wesel si duszo wierna — (uly Chrystus Swe Ciao,

Na pokarm daje, które— Za ciebie cierpiao,

Masz pod osobjj cldeba — ('lirystusa ^^wego,

Bez kielielia poywasz — Ciao i Krew Je<;o.

Jezu. ja grzesznik Twojt^j— Nie^fodzien mioci,
By wszed do serca nie^^o — Bo jest pene zoci;

Ale 'A^hid grzechy moje — Wszak to moesz sprawi(5,

I jednem sowem Twojem — Duszy moj zbawi.

l^oe. Zbawicielu mój — ywy z nieba chlebie,

Daj, bymy czystem sercem— Poywali Ciebie,

A w ostatnim momencie* — W Amiertelnej cikoci,
Bde naszym posikem — \m (ho;^*; wic^cznoci.

Probozcsz. Kapan po spoyciu komuuji w. pod

postaci chleba, w kr(')tkiem rozmylaniu skada dziki Bo-

gu, kt(')ry go uczyni godnyui zjednoczenia si z sob, i za-

raz j)uszcza wodze swojej j)()bouoci; pyta i odpowiada

sobie z królem prorokiem: ,.Có oddam Panu za wszystko,

co mi dobrego uczynio Kielich zbawienia wezm a imienia

I^aiiskiego wzywa bd, chwalc wzywa )d Pana, a od

wszystkicli wrcgów bd oswobodzonym/' ,,Krew Pana
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naszego Jezusa Chrystusa, niechaj strzee dusz moj do

ywota wiecznego. Amen."" Bezporednio potem zajmu-

jc si oczyszczeniem kielicha, wylewa si w uczuciach

wdzicznoci za odebrane dary i w probie, aeby te dary

nieskaone w sobie zachowa i obfitych owoców sta si u-

czestnikiem, bezporednio po spoyciu kielicha, podajc
takowy do nalania we wina ku przepókaniu mówi: ,,Pa

nie! comy usty przyjli, daj, abymy czyst myl poj-

mowali, a niech ten dar doczesny, stanie si dla nas lekar-

stwem wiekuistem." Podajc powtórnie kielich ku opóka-

niu palców, do których przylgn mo^a jaka czsteczka

przenajw. Hostji, dodaje: ,, Ciao Twoje Panie, którem

spoy i Krew, którm wypi, niech przylgnie do wntrzno-

ci moich, a spraw aby we mnie nie pozostaa adna zmaza

grzechu, którego czyste i wite zasilay Sakramenta. Któ-

ry yjesz i królujesz...

Szymon. "^Zauwayem, e ksidz Proboszcz wspomnia,
i kapan tylko po przyjciu najw. Hostji jaki czas w ci-

chem rozmylaniu pozostaje; ale mnie to zdziwio, dla czego

takiego rozmylania nie czyni po spoyciu najw. kielicha?

Proboszcz. Kapan po przyjciu komunji, lubo tyl-

ko pod jedn postaci, jest ju cakowicie Ciaem i Krwi
Pana Jezusa zasilony i z Nim zjednoczony, a zatem susznie

zatapia si w pobonem, dzikczynnem rozmylaniu. Lubo
za i pod postaci wina jest równie Ciao i Krew Pana
Jezusa, jednak to nie jest drug, ale jedn i tsani ko-

munj. Przyjmuje za kapan komunj w. podczas Mszy
w. pod dwiema postaciami, aby tym sposobcmi ze wszy-

Htkiem naladowa i)rzykad Pana Jezusa i Jego rozkaz:

,,To (tak) czycie na moj i)amitk" i aby tym sposobem

wyrazi tajemnic, (^ na krzyu Krew Pana Jezusa cako-
wicie z Jego ciaa wytoczon ^ya, i by speni drugi rozkaz

Pana Jezusa: ,,To ilekro czyni bdziecie, mier moj
)dziecie wspomina, a przyjd.''*

Szymon. '^Przepraszam jeszcze, e przerywam dalsze

objanienie obrzdów Mszy w., ale kiedy ksidz ])ro])oszcz
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raczy kilka razy wspomina u komunji duchownej, rad-

byiii wiedzie, na czeni ta koniunja zaley^*

Proboszcz. Wdziczny ci jestem za to pytatde, któ-

re waciwie do katechizmu naley. Wszyscy na Mszy w.
obecni powinni si o to stara, aby chcc z niej mie po-

ytek, na kadej Mszy w. suchanej przynajmniej ducliowo

komunikowali. Ci nawet, co si dla grzechu miertelnego

niegodnymi by czuj, do sakramentalnej komunji maj
sposobno, podczas spowiedzi powszechnej, na pocztku
Mszy w. odmawianej dla wzbudzenia w sobie aktu skruchy,

o ile by moe doskonaej, z postanowieniem spowiedzi i

poprawy ycia; a tak czc si z modlitwami ka})lana

mog i oni korzystnie komunikowa, samem poczuciem do

swojej niegodnoci i tsknot do przyjcia tego sakramentu,

a skutek taki komunji w. bdzie, e im l^óg ask pra

wdziwej pokuty i szczerego postanowienia udzieli. Tein

wiksz korzy odnosz ci, którzy maj czyste sumienie,

a podczas Mszy w. wzbudzaj w sobie pobone pragnienie

zjednoczenia si z Panem Jezusem zjednoczeniem takiem,

jakiem si jednoczymy przyjmujc (to rzeczywicie. Rozu-

mie si, e taka komunja, nie jest sakramentaln, moe
jednak w miar wzniosej pobonoci zje(lna nam takie

aski, jakie przy kadej pobonej, godziwej i rzeczywistej

komunji pozyskujemy.

Cudown skuteczno komunji duchowej podoliao si
Bogu nawet witiocznym cudem udowodni. Czytamy w y-
wocie w. Juljanny Falkonerji, e ta wita w miertelnej

swojej chorobie adnego pokarmu ani napoju przyj nie

moga i tem si najbardziej martwia, e nie moga, po-

mimo najgortszego pragnienia, sakramentaln komuiij
by zasilon. W takiem udrczeniu prosia kapana, ae-

by chleb niebieski, który przyniós, a którego usty przyj
nie moga, przynajmniej do jej serca prz>])liy. Przy-

chyli si kapan do takiej pobonej })roby. Ale o dziv\()!

Chleb Boy w teje chwili znik a Juljanna rozradowana i

nmieclinita dusz Bogu oddaa, ('udowi temu dopóty
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niedowierzano, póki przy opatrywaniu dziewiczego ciaia

nie spostrzeono okoo lewego boku w ciele, jakoby piecz-

ci wytoczon form hostji, na której wyraon bya figu-

ra ukrzyowanego. {Brewiarz Rzymski dnia 19 czerwca.);^

^To samo czytamy w ywocie w. Stanisawa Kostki,

e ten wity modzieniec nie mogc dostpi w. Komunji,

dwa razy przez Anioów chlebem niebieskim zasildnym

zosta.'""

Po tej przerwie, spowodowanej zapytaniami Szymona,

proboszcz zapyta, czyby nie mia jeszcze co do nadmienie-

nia.

Szymon odrzek: Musia to by jednak wzniosy

widok, kiedy w pierwotnym Kociele Avszyscy wierni po-

spou z kapanem do komunji w. przystpowali.

Proboszcz. I yczyby naleao, ebymy to i za na-

szycti czasów widzie mogli. ^Przystpujcy razem z ka-

panem do komunji w., albo przyjmujcy j zaraz po

Mszy w., mog si poczytywa za szczliwych, i mieli za-

szczyt razem z kapanem Msz w. odprawia, jeli jej tylko

caej, z naboestwem suchali. Zwyczaj przyjmowania

komunji podczas Mszy w. zwolna ustawa, a gównie dla

tego, eby si Msza w. przy licznie komunikujcych zbyt

nie przeduaa. Lecz cel tene sam osignity by moe
przyjciem komunji po kadej Mszy w."' Kiedy lud clirze-

cijaski w sw^ej pobonoci pierwotnej ostyg i do komunji
czstej si nie poczuwa, chwyci si Koció rodka, aby
przynajmniej cie dawnego zwyczaju przechowa. Po-

wicano mianowicie, oprócz clileba. który podczas Mszy
w. konsekrowano, cz ciileba, który ju konsekracji nie

podlega, i ta cz bywaa, albo podczas Mszy w., albo

po niej rozdawan obecnym co si do przyjcia komunji
w. nie poczuwali. Ten, tak powicony chleb Cylogiwm
nazwano; byway te cileby bez{)Orednio przed Modlitw
Pask i)odczaH Mszy w. powicane i suyy do t(*g(), aby
lud przynajmniej do duchowego uczestnictwa, czyli jak to

dzi zowiemy do koniunji duchowej skoni, i eby tym s|)()-
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na Mszy \v. znajdujcycli tsi, wiernych. Dotd jeszcze

w niektórych miejscowociach przynajmniej, w oznaczone

dlii rol<u i przy uroczystych okolicznociach bywaj takie

chleby rozdzielane. *U nas dotd w dzie w. Agaty, d.

ó go lutego bywa wród Mszy w. wanie tak, jak dawniej

bywao; przfrid Pater noster chleb, sól i wod powicamy.
Jest to najniezawodniej pozostao tego dawnego pobone-
go zwyczaju.*

Szymon. Có jeszcze po komunji w. nastpuje?

Proboszcz. *Kiedy dawniej, jak to ju mówilimy,
liczniej do komunji w. przystpowano, lud wierny zwyk
by piewa jaki ustp z Psalmów, który z tego powodu
Komunj nazywano; ztd lad tego zwyczaju dotd si
przechowa i dla tego kapan po ubraniu kielicha na stro-

nie Epistoy jeden lub kilka wierszy z Pisma w. odczytuje,

który si te dotd Kornnnj (Commuuio) nazywa.* Ka
pan nastpnie przyszedszy na rodek otarza, odwraca si
do ludu ponawiajc znane ju pozdrowienie, a wracajc do

mszau, odczytuje lub piewa jedn lub wicej modlitw,

odpowiednio do tych, jakie przed Kpisto czyta, w któ-

rych odwouje si do oiiej wspólnej komunji dzikujc
Bogu za ask, której d()st|)ili wierni co komunj w. przy-

jli, albo przynajmniej Mszy w. pobonie suchali. W dnie

powszednie wielkiego [)()stu dodaje si jeszcze osobna modli-

twa nazwana inodUtnj za lud, do której kapan obecnych

wzywa: ,.S(hy ajcie gowy })rzed Bogiem;'"' cel tej modli

twy w tycli dniach pokuty jest, aeby Boga tern usilniej

baga, by lud wierny ubezpieczy ])rzeciwko zasadzkom

szatana i grzechom, a wyraniej go Boskiej opiece poleci.

Modlitwy te zowi si: PiMcomiaunio (po komunj,) po-

czem kapan znów lud pozdrji w ia i rozpuszcza go mówic:
Ite Mixxa ext. albo, jak si to wyej rzeko: Benedicarnua

Domino. W kocu za Mszy, aobnej, kapwn iaga Boga

o wieczny spoczynek dla zmaryci w ogólnoci, luboby si
Msza w. za jednego tylko zmarego odprawiaa, mówic:
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Eeuiescant in pace" — niech odpoczywaj w pokoju. *Ko-

sció bowiem, jako troskliwa matka nawet o tych, co z pod

jego woli wyszli, a za których tylko si modli moe, nie

zapomina o adnej duszy w czycu zostajcej ; a lubo si

modli i za dusze pojedyncze, zawsze jednak czy swe mody
i za te, co szczególnego ratunku s pozbawione.*

Szymon. A wszake na tem Msza w. si jeszcze nie

koczy.

Proboszcz. Kapan jeszcze w upokorzeniu odmawia
modlitw odnoszc si do Trójcy w.: ,,Niech Ci si prze-

najw. Trójco, mi stanie suba moja i spraw, aby ofiara,

któr ja niegodny zoyem przed obliczem majestatu Twe-

go bya od Ciebie przyjt, a mnie i wszystkim, za których

j odprawiem przez Twoj lito poyteczn, przez Pana

naszego... Lud tymczasem pomimo swego zwolnienia je-

szcze si nie rozchodzi i czeka, jakoby chcia powtórzy za

Jakóbem Patryarch mówicym do Anioa: ,,Nie puszcz

Ci, póki mi nie pobogosawisz," a kapan przychylajc

si niejako do tego yczenia cauje otarz, aeby uzmysowi
poczenie swoje z Chrystusem, którego przed paroma mi-

nutami przyj, a posilony przez Chrystusa i napeniony
Jego ask wznosi oczy i rce do figury krzya i mówi:

,,Niech was bogosawi Bóg,, a potem zwrócony do ludu

czynic znak krzya dodaje: ,,Ojciec, Syn Boy i Duch w."
a pozdrowiwszy znowu lud wyrazem: ,,Pan z wami" czyta

pocztek Ewangelji w. Jana, jeli inna na ten dzie nie

jest przeznaczon. Ewangelja ta zawiera w sobie baidzo

waciwe zastosowanie do uroczystej, dop)iero co spenionej

czynnoci i do konninji w., jak kapan, a moe i inni

przyjli. ,,W nim jest ycie" to jest w Nim samym, a On
jest ,,ftwiatoci prawdziw, owiecajc kadego czowie-

ka," który Go przyjmuje i daje mu moc sta si synem Bo-

ym. ,,Sowo stao si ciaem i mieszkao midzy nami i

widzielimy chwa Jego, chwa jako jednorodzonego od

Ojca penego aski i j)rawdy." Tu jeszcze zastpca ludu

mówi: ,, Dziki Bogu." Lecz tak, jako l<apan cigle do
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koca Mszy w. zajmuje si wspomnieniein witych taje-

mnic, jakie si speniy, tak i zgromadzeni wierni powtarza-

j mu piewajc:

Konczc t ofiar — Prosimy Ci Panie,

Niechaj si mii^ — W Twojej oblicznoci stanie,

Przez krzy Syna Twojego — I z Jego zasugi,

Zmiuj si Panie, odpu(^ — Nam grzechowe dugi.

Oddal od nas askawie, — Dla tej to ofiary,

Powietrze, gód i wojn, - Ogniowe poary,
Nie wypuszczaj nas z Twojej — Wszechmocnej opieki,

Bi^d nam Ojcem teraz — 1 potem na wieki.

Lecz na tern ju dzisiaj zakoczmy; zapewne jeszcze

radzibycie o co pyta i jakicli objanie da. Bd i

owszem bardzo rad temu i wymaganiom waszym na nastp-

nem zebraniu zadosy uczyni.



ROZMOWA XXIIL

Dokoczenie wykadu obrzdów Mszy w.

^^Czemu si we Mszy w. niektóre modlitwy goniej, a inne ci-

szej odmawiaj. — Uroczoe cichej modlitwy. — Jzyki liturgiczne.

— Dla czego si Sakramenta nie sprawuj w jzykach ludowych. —
Przyczyny niedogodnoci i niewaciwoci jzyków ludowych. —
Dwojakie zastosowanie Mszy w., do mki Paskiej i do tajemnic

naszego odkupienia. — Jako modlitwy Mszy w. s czerpane z Pisma

w. — Co oznacza kilkakrotne kadzenie. — Dla czego si te kadz
krzy, relikwie i oharz. — Czy, i o ile kadzenie i owietlenie wywo-
ane zostao potrzeb. — Dla czego Ewangelja piewa si w miejscu

oddalonem od otarza. — wiece podczas podniesienia. — Rónice we

Mszy aobnej.— Czy Msza nieaobna jest poyteczn duszom zmar-

ych — St3^pendja mszalne, ich pocztek. — Czy godziwe Msze za

zmarych dnia 3 go, 7-go, 30-go oraz w rocznice.*

Proboszcz. Przewidu.i wiele rzeczy odnoszcych si
do obrzdów Mszy w., o które mnie zapewne zapytacie; o

ile za wicej mnie zapytywa bdziecie, o tyle nabior
wikszego przekonania, ecie na poprzednich naukach do-

kadali pilnej uwagi. Wic czekam.— O có mnie zapytasz

Szymonie?

Szymon. Miaem si wanie wród poprzedniej roz-

mowy zapyta, dla czego si wiód Mszy w. niektóre rze

czy goniej, inne zupenie cicho, jak w onej (czci, któr
Kanonem zowi, odmawiaj?

Proboszcz. Kapan odmawia gono, lub piewa tyl-

ko te modlitwy, w których lud udzia bra i z kapanem
jednozgodnie modli si powinien; ciszej za odmawiane s
te modlitwy, które albo towarzysz rónym kapana czyn-

nociom, albo w których si kapan sam za sie)ie modli, a

najciszej takie, które dla wyszej doniosoci z wikszt^m u-

czczeniem kapan zupenie cicho odmawia; ten ostatni wy-
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padek zachodzi w modlitwacli Kanonu, czyli cichej czci
Mszy w.. czego te w najdawniejszej staroytnoci prze-

strzegano.

Jeden bardzo staroytny ceremonia zawiera nastpu-

jcy przepis: ,,Po zapiewaniu Sanctus przez chór, biskup

cicho Kation odmawia." Wszystkie te najstarsze mszalne

przepisy ])od tym wzgldem s zgodne. Dalej, t cich
modlitw oznacza si, e kapan ju odtd z porodka ludu,

do miejsca najwitszego si [)rzeuosi, azel^y tam na osobno-

ci z Wszechmogcym w imieniu obecnych pomówi. Tak
jak niegdy Mojesz sam jeden na górze sta wobec Boga,

a obok gsty ca gór okry, tak kapan stoi tu niejako

zason okryty przed otarzem, aby si z Bogiem o najw.
tajemnicach religji i najistotniejszych potrzebach ludu. ])o-

roz u miewa.

Szymon. Jabym sdzi, eby to byo z wikszem
zbudowaniem ludu, gdyby kapan wszystko gono i wy-

ranie odmawia.

Proboszcz. Jako budujc moe by modlitwa wspól-

na gono z ludem odmawiana, tak równie i uroczyste mil-

czenie bardzo jest odpowiednie do wpojenia wysokiej czci

dla witych tajemnic, jakie si podczas przeistoczenia

speniaj. Wanie ta cicha w uroczystem milczeniu od-

prawiana modlitwa daleko nas lepiej do tego usposabia, a-

nieli naji)ikniejsza gona modlitwa. Dla tego jest bardzo

chwalebny, w wielu miejscach przestrzegany zwyczaj, e
na sumie podczas konsekiacji i podniesienia nie tylko piew
ludu si przerywa, ale i organy zupenie milcz, a tym

sposobem te i wiernym nastrcza si S[)os()bno do uczcze-

nia wewntrz swej duszy, obecnie na otarz zstpujcego,

Zbawiciela.

Tomasz. Ciche odmawianie Kanonu, moe rzeczy-

wicie przyczyni si do przytoczonego celu; przyznaj na-

wet, e chwilowe milczenie ma w sobie co majestatycznego,

ale to wszystko jedno czy kapan si cicho czy gono modli,

dopóki si bdzie modli {)o acinie. Czemu przynajmniej



111

to, co gono mÓTvi lub piewa nie wyraa si w jzyku
swojskim? Albo to apostoowie i uczniowie odprawiali

naboestwo w jzyku ludowi niezrozumiaym?

Proboszcz. Tu si znów rzecz ma tak samo, jakom wspo-

mnia mówic o ubiorach kapaskich. Ubiory te poczt-

kowo byy pospolitym strojem, lecz kiedy si w^ ubiorach

wiatowych moda zmienia, pozostay ubiory kapaskie
niezmienne,^) które swoim i3ocztkiem i staroytnoci si
uwiciy. Tak samo byy niegdy jzyki: hebrajski, gre

cki i aciski za czasów apostolskich jzykami ludowymi i

w nich te owi posacy Boga naboestwo odprawiali i

nauki miewali. W jzykach te hebrajskim i greckim

ws/.ystkie ksigi Pisma w. byy napisane i wkrótce na jzyk
aciski przeoone. Lecz odkd te jzyki, po upywie
wieków^, zmieniy si, zestarzay i rónorodne narody ju
ich w powszednich stosunkach nie uywaj; Koció ich a-

toli przy witych obrzdach nie zmieni ale nietknite za-

chowa. Tu, jakom ju nadmieni, nale wyrazy hebraj-

skie: hoHanna, alleluja, amen; greckie: kyrie elejson, Agios

o Theo^ i td. Te Koció czy we Mszy w. i obrzdach
k(;cielnyli z wyrazami aciskimi, i moiiaby niemal wie-

rzy, e i to bez znaczenia nie byo: e napis na krzyu przez

Piata by i\\^ bez tajemniczej przyczyny w tych trzecli jzy-

kach wypisany, i e mier przez Pana Jezusa podjt, jako

okup wszystkicli narodów, przedstawia: tak te i rzecz
przyzwoit byo, aeby tajemnicze sprawowanie teje ofiary

w tycli trzech jzykacli si odbywao. e za jzyk aciski
jest naszym kocielnym jzykiem to ztd pocliodzi. e gosi-

ciele Ewarigelji co.ca Pónoc nawrócili, wszyscy bezpo-

rednio z Rzymu przybywali.

Tomasz. To o)jania wprawdzie fakt, jakim s[)o-

') ^^Wpraw(l/j(» i w ubiorach kocielnych zauwaylimy^ e
ni(^któro nasti^piy odmiariy, ahi te spowodowane zostay wiykszi^

doj^odnoci?;, okazaocisi i inncmi okolicznociami, zawsze jednak

daleki*'], a w gruncie rzeczy pierwotnej si(^'^rajj^ staroytnoci.*
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sobem jzyk aciski pocztkowo sta si jzykiem kociel-

nym, ale dla czego dotd go zachowuj a nie zamieniaj
go raczej na jzyki swojskit-?

Proboszcz. e Koció przy staroytnych zwyczajach

obstaje, to pochodzi ztd. jakom ju wyej wspomnia, 1) i
chce przy obrzdacli kocielnych uszanovva te jzyki, któ-

rych pierwotni opowiadacze wiary i uczniowie ich w uyciu
mieli ; 2) co do jzyka aciskiego jest w tem wyraenie wdzi-
cznoci dla naszego macierzyskiego Kocioa, który w tym-

e jzyku Msz w. odprawia, od któregomy t ofiar i

u ksztacenie w wierze odziedziczyli; '^) wreszcie, ten bez

wtpienia najistotniejszy powód skania nas do trzymania

si stale starego aciskiego jzyka, aeby tym sposobem u-

zmysowi jedno wiary wszystkich katolickich krajów

przez jednostajno i zgodno mowy, a mianowicie w rze-

czy najwaniejszej, jak jest ofiara Mszy w. Jake to

przedziwnie znamionuje si ta jedno katolików, kiedy

w ssiedztwie lub dalej, w naszym lub w obcym kraju, na

odwrotnej czci kuli ziemskiej, wstpujc do katolickiego

kocioa widzimy Msz w. odprawian z tymi samymi, co i

u nas obrzdami i w tyme samym jzyku! A przeciwnie,

jakeby to bolesn rzecz byo, gdybymy wszdzie przekro-

czywszy granice, gdzie innym jzykiem mówi, take i ka-

pana w innym jzyku Msz w. i inne obrzdy odprawiaj-

cego na[)otykali. *Czybym\ nie mieli susznego powodu
l)Owtpiewania, azali ksidz ten jest katolickim lub nie.

A nawet i korzy z uywania jzyka macierzystego bya-

by stracon, jelibymy wszdzie zagranic napotykali na

boestwa odprawiane w nieznanym nam. a wic, wzgld-

nie do nas, martwym jzyku, byaby równie stracon i dla

tych, którzyby albo dla odlegoci miejsca w kociele, albo

lepszego suchu, albo dla cichszej mowy kapana odmiawia-

nych modlitw, chociaby w jzyku ludowym dcjsysze nie

mogli. Wszystko com dotd o jednostajnoci jzyka we

Mszy w. mówi, ma równie zastosowanie w sprawowaniu

wszystkich innych Sakramentów, bo i te powinny by,



113

wedug zwyczajów i przepisów Kocioa katolickiego, w j-
zyku aciskim odprawiane.

Tomasz. Uznaj suszno tyci wszystkicli powo-

dÓA% ale to jest rzecz nit^zaprzeczon, e lud przynajmniej

jednego kraju odnosiby daleko wikszy poytek, gdyby

Msz w. i sprawowanie Sakramentów w. sysza odpra-

wiane w swojskiej mowie.

Proboszcz. Na czeme mianowicie miaaby ta rzeko

ma korzy zalee? Miayby te modlitwy suy ku nauce '

i uksztaceniu? Ale Msza w. i sakramenta z jednej, a ka-

zania i nauki z drugiej strony s to dwie rzeczy zupenie

róne. Msza w. jest aktem religji majcym na celu uczcze-

nie i ubaganie Boga ale nie nauk ludu; sakramenta maj
za cel, aby nas z grzechów oczyci i pomnoenie aski Bo-

ej sprowadzi. Kazania za celem jest obznajmi nasz pra-

wdami wiary i uksztaci nasze obyczaje, aby byy dokad-

nie cirzecijaskie. Gdyby atoli uywanie jzyka aciskie-

go lud niektórych korzyci pozbawio, to moe uszczerbek

taki bardzo atwo kazaniami, naukami, dobremi ksikami
by powetowanym bez uszczerbku korzyci, jakie z uycia
jzyka aciskiego (innych liturgicznych jzyków) w wi-
tych obrzdach pyn. Nie jest to bynajmniej celem Ko-

cioa, eby wiernych w niewiadomoci znaczenia modlitw

mszalnycli, lub sakramentalnych utrzymywa; i owszem,

na przedostatnim Soborze Trydenckim przed 300 przeszo

laty odprawionym, pasterzom dusz nakazano pod surow
odpowiedzialnoci, aeby poruczone sobie dusze ze zna-

czeniem wHzystkici obrzdów najdokadniej obznajmiali.

Ja sam speniam ten rozkaz trawic do dugo czas na wa-

szych zebraniach w wykadzie tych obrzdów witycli. Ci,

którzy rzeczywicie i szczerze j)ragn z nimi si zapozna,

znajd do H[>OH())iioci do nal)ycin tej nauki; wiele jest

dzie pod tym wzgldem wydanych, a te i w wielu ksi-

kach do naboestwa znajduj si modlitwy i pi(*ni, mie-

szczce w Hr)bie myl i tre obrzrlów, odpowiednio do lego,

co ka[)an przy otarzu czyni. Wy sami n;i poprzedni(!h
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Zfhraniacli poznali-icie. jak dalece s zgodne z teni wasze

inszalii^^ pieni. Kto /. tyili rónych sposobnoci korzysta.

l)ozna zaiste daleko lepiej tre i znaczmie tych modlitw,

anieli g lyby je w kociele pobonie sysza, gdzie kaj)an

l)r/.y otarzu z sabym gosem i od <>S()b tt^pszy such niaj-

cycli zaledwiel)y móg l)\ rozumianym \sród wielkiego na-

toku od killvu ^liej stojcycli. W przypuszczeniu za, e
kto treci tych modlitw jiie rozumie, moe jednak, |)ominio

*tej; ), korzystnie Mszy w. suclia, g^lyby tylko mk Pana

Je/Ji-ia. iia vtorej pamitk Msz w. Pan Jezus odprawia
nakaza, nabonie wedug swej monoci, rozpamitywa.

Szymon. Mam w ksice swojej do naboest\\a wy
kad Mszy w., w którym i)ojedyczym czynnociom kapa-
na od pocztku do koca Mszy w., nadane jest znaczenie

kolejnych czci mki Pana naszego Jezusa Clirystusa.

Proboszcz. Wprawdzie Koció urzdzajc obrzdy
Mszy w. nie mia tego na celu, a^y je do mki P. Jezusa za-

stosowywa; wszelako nie mona takiego wykadu lekcewa-

y, ani przygania, jeli kto tym sposobem t mk sobie

uprzytomnia, a z cierpicym i umierajcym Panem Jezusem

si zespala, )0 te Msza w. rzeczywicie jest teje mki
wspomnieniem. *w. Pawe w licie 1-ym do Koryntjan

przytacza sowa Pana Jezusa mówicego: ,,Ilekro poywa
bdziecie clileb ten a kielich pi, mier moj opowiada
bdziecie a przyjd (AV.) Tak wic moe ^ardzo waciwie
kapan modlcy si przed sto])niami otarza przedstawia

nam Pana Jezusa modlcego si w ogrodzie Oliwnym. Ob-

mycie rk kapana moe nam przypomina takie umywanie
rk Piata. C-htnie wic mog i ja poda wam sposób

suciauia Mszy w., z rozpamitywaniem zastosowanem do

czynnoci pojedyczycli kapana i do i)rzygód mki boskie-

go Zbawiciela. ' )

Kapan udaje si z ministrantami do otarza; Pan
Jezus udaje si z uczniami swoimi na gór Oliwn (f/6>rtri

XV//I. /.')

*) W3'kad Mszy .w.: ks. Szczygielskiego.
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Kapan modli si u stopni otarza i kilkakrotnie sit^

schyla; Chrystus modli si na górze Oliwnej, {uk. XXII,

41) upada na twarz (Math. XXVI, 39,)

Kapan cauje otarz; to znaczy, jako Judasz pacaun-
kiem zdradza Pana Jezusa {Mar. XIV.)

Kapan przecliodzi na stron Eistoly; Clirystusa wio-

d do Annasza {Joan. XVIII, 13.)

Kapan odmawia goniej Introit; P. Jezus rozmawia z An-
naszem i Kaifaszem o swojej nauce {Joan. XVIII, 20, 22)

Kapan odmawia kilkakrotnie Kyrie elejson; Cirystus

odpowiada na kilkakrotne zapytywania arcykapana. {Mat,

XXVI, 39.)

Kapan czyta Episto; Girystus stoi przed trybuna-

em Piata, badany wzgldem skarg ydowskich. {Jan,

XVIII, 33, 39,)

Kapan przechodzi na stron Ewangelji; Chrystusa

przeprowadzaj od Piata do Heroda. {uk. XXIII, 7.)

Kapan wraca po odczytaniu Ewangelji; Pana Jezusa

odprowadzaj od Heroda do Piata. {uk. XXIII, 11.)

Kapan odkrywa kielich, odstawia go, podnosi paten
z Hostj, a kielich z winem ofiaruje; Chrystus z szat obna-

ony, do supa przywizany i biczowany. {Joan. XIX, 2.)

Kapan przykrywka kielich; gow Jezusa cierniem ko-

ronuj. {Joan. XIX, 2^
Kapan schyla gow i egna chleb i wino; onierze

przyki kaj[ szyderczo przed Panem Jezusem, policzkuj i

bij trzcin po gowie. {Mar. XV, V>. — Joan. XIX, 3.—
Mai. XXVII, 29, 30.)

Kapan umywa rce; Piat umyciem rk wiadczy o

niewinnoci Jezusa. (Mat. XXVII, 2^ 14.)

Ka[)a!i odmawia: Orate fratrei^; Chrystus stawiony

jest z Barabaszem do wyboru ludu — Piat go przedstawia

mówic: ,,Oto czowiek." (Joan. XVIII, 30— XIX, r,.)

Ministrant na Orate fratren odpowiadajc, przypomina

wrzaski i nastawanit^ ludu, aby Piat uwohii Barabasza a

Jezusa ukrzyowa. (Joan. XVIII, 40.)
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Prefaeja przedstawia skazanie Pana Jezusa na mier
krzyow. Cicha Msza czyli Kanon, oznacza niesienie krzya
na miejsce trupich gów.

Kapan czyni Memento za ywych; Clirystus zwraca si
do niewiast, spotykajcych Go z paczem i odzywa si do

nich, mówic: ,,Córki Jerozolimskie nie paczcie nademn,
ale nad wami i nad dziemi waszemi." {Luc. XXIII, ^S.)

Kapan bogosawi chleb i wino; Chrystusa przybijaj

do kizya.

Kapan podnosi w. Hostj i kielich; krzy z Chrystu-

sem postawiony na widok ludu. (uk, XXIII '^'>)

Czynienie krzya po konsekracji, oznacza szyderstwa i

zniewagi pismaków i faryzeuszów, wyrzdzane Chrystusowi.

Memento za zmarych, przypomina modlitw Zbawiciela

za nieprzyjació i tych, co Go krzyowali. {Liic. XXIII, S4^,)

Kapan mówi: Nobis quoqiLe pecatorib^is (nam take
grzesznikom bd askawy;) Chrystus przyrzeka raj poku-

tujcemu otrowi. (Luc. XXIII, 'J4.)

Kapan odmawia Ojcze nasz, skadajce si z siedmiu

X)rób; Chrystus odzywa si do siódmego razu na krzyu.

Kapan amie Hostj; Chrystus wielkim gosem oddaje

ducha swego. {Luc. XXIII, 40.)

Kapan wpuszcza czstk w. Hostji do kielicha; Pan

Jezus zstpuje do otchani. {Ef. IV, />.)

Trzykrotne: Baranku Boy! oznacza jawne uznanie

bóstwa Jezusowego przez setnika i innych obecnych. (Mat.

XXVII, o4.)

Kapan uderza si w piersi; wielu auje za swoje grze-

chy, po mierci Pana Jezusa.

Kapan komunikuje; Chrystusa kad do grobu^ {Mat.

XXVII, fJO.)

Kapan oczyszcza kielich i i)rzykrywa go; wite nie-

wiasty namaszczaj Ciao Jezusa drogiemi wonnociami i

okrywaj Je przecieradem. (Joan. XIX, 40.)

Kapan ze rodka otarza przechodzi na stron Epistoy;

Chrystus zmartwychwstaje.



117

Kapan zwróciwszy si do ludu wita go, mówic: ,,Pan

z wami;" Pan Jezus objawia si Apostoom a pozdrawiajc

ici, mówi: ,,Pokój wam." {Joan. XX, 19.)

Ostatnie modlitwy, czyli dzikczynienia kapana przy-

pominaj kilkakrotne pokazywania si P. Jezusa uczniom

po zmartwychwstaniu i nauki dawane Apostoom i uczniom

podczas 40 dniowego pobytu przed wniebowstpieniem.

Ostatnie pozdrowienie kapana: ,,Panz wami;" ozna-

cza poegnanie uczniów przez Pana Jezusa.

Kapan mówi: Iteinissa est; Cirystus wysya uczniów

na cay wiat.

Bogosawiestwo kapana uzmysowi nam bogosa-
wiestwo wstpujcego do nieba Jezusa, udzielone wznie-

sionemi ku niebu rkami. {uc. XXIV, 10,)

Ewangelja w. Jana przypomina nam, jako Aposto-

owie po wniebowstpieniu Pana Jezusa, przyjcia Duclia

w. oczekiwali. (uc. XXIV, 50.)

Kapan i lud przyklkaj i kapan mówi: ,,A sowo
stao si Ciaem;" Ducti w. zstpuje na zgromadzonyci A-
postoów. (Dzieje Apost. /, 3.)

Powrót kapana i ministrantów od otarza, przypomi-

na rozejcie si Apostoów po caym wiecie na opowiada-

nie Ewangelji. I na tem koczy si caa uroczysta sprawa

Mszy witej.

Szymon. Jeli kto w podobny sposób Mszy witej
sucha, to jest, gdy przy wszelkich czynnociach mszy,

mk i mier I*ana Jezusa rozwaa, to niezawodnie z tii-

kiego suchania, wielk korzy odniesie.

Proboszcz. Naucz was jeszcze innego, krótszego wy-

kadu, przedstawiajcego wszystkie szczególne wypadki ca-

ego dziea naszego odkupienia.

Introiiy czyli wstp do mszy witej i [)()wtarzane

Kurie eleJHOTi, przypomina nam tskne oczekiwania Patry-

arciów, wygldajcych przyjcia na wiat Zbawiciela, do
którego wci wzdychali, a podobnie te i przepowiednie

Proroków, CKlnoszce si do tego j)rzyjcia.
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(iloria, jetit samo w sobie pienieni Anioów, uwielbia-

jcych Jego pojawienie si(^ na ziemi.

Pierwsze Doniiiius yobiscum, uzmysowi nam okaza-

nie si Chrystusa pastuszkom i mdrcom ze Wschodu przy-

byym, kt(')rym si da pozna.

W Epistole, naley sobie wyobrazi witego Jana

Cirzciciela, goszcego na brzegach Jordanu, juz przyby-

ego Zbawicie a i sposobicego lud do Jego przyjcia.

Gradual, czyli piew pomidzy Episto a Kwangelj,

przedstawia nam lud, pokut czynicy na skutek nauk

w. Jana.

Czytana lub piewana Ewangelja, przedstawia nam
publiczny urzd Pana Jezusa, goszcego swoj bosk na-

uk; a Credo oznacza, jako na skutek nauki i cudów,

wiele ludzi jego nauk przyjo i Bogiem Go by uznawa-

o.

Ofertoriinn, czyli ofiarowanie Hostji i kielicl^a, moe
«

nam przedstawia Pana Jezusa, jako On w modlitwie i

w poufnem obcowaniu z Ojcem swoim niebieskim, siebie

samego bardzo czsto powica, na bagaln ofiar dla na-

szego zbawienia.

Sanctus, jest rzeczywicie obrazem tryumfalnego wnij-

cia Pana Jezusa do Jerozolimy, gdy lud naprzeciw Niego

wychodzi i pod nogi Jego sa gazki palmowe, piewa-

jc: ,,Hosanna".

Cicha visza. czyli Kanon, wyobraa Pana Jezusa pod-

czas ostatniej wieczerzy w poufaem kole Apostoów.

Podniesienie Hostji i kieliclia, wyobraa nam ciwile u

krzyowania.

Pater noster, to siedm sów Zbawiciela na krzyu.

Uderzenie potrójne w piersi podczas: Baranhi Bozy^

niech nam uprzytomni smutek i wielkie boleci najwi-

tszej Maryi Matki Boej i ukochanego ucznia, t.j. w. Ja-

na.

Komunja kapana, odnosi si do pogrzebu najwi-

tszego Ciaa; a Doniinus vobi8cmn po komunji, do zmar-
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twychwstania i pobytu Pana Jezusa na ziemi wes[)ó ze

swymi uczniami.

Ite missa es i bogosawiestwo kapana, uzmysowia-

j nam wniebowstpienie Cirystusa, zesanie Ducha w.,

i publiczn nauk Apostoów w Jerozolimie.

Szymon. I to zastosowanie bardzo mi si podoba.

Tomasz. Byyby te rzeczy wszystkie bardzo pikne,

gdyby byy zaczerpnite z Pisma witego.

Proboszcz. A gdyby to wanie tak, a nieinaczej

byo? O ile bd móg, to wam tego dam w krótkoci

dowód.

Kapan egnajc si x:)rzede msz wit, mówi: W i-

mi Ojca i Syna... te sowa wyjte s ze witego Mateu-

sza {XXVIII i.9).—Modlitwa u stopni Otarza {Ps. XIII).
— Jawne wyznanie grzechów znajdujemy w II ksidze kró-

lewskiej {XH IS.)— O biciu si w piersi, zobacz u wite-
go ukasza {XVIH 13) przykad publikana.— Modlitwy

po Confiteor wyjte s z psalmu (ZJTA^ATF).—Introit czy-

li wstp do mszy witej, -jest zawsze ustpem z jakiego

psalmu Dawidowego. — Kyrie elejson, zobacz psalm

(CXXII 8). Gloria, u witego ukasza (//, i.^.) — Pan
z wami {liuth. II 4) KoUekty, czyli wspólne modlitwy

chrzecijan, te, czyni si stosownie do licznych bardzo

nalega wielkiego Apostoa w jego listach. — E{)istoy. to

jest listy apostolskie, maj by w zebraniach wspólnych

chrzecijan czytywane, wedug zlecenia witego Pawia do

Kolos. (/F", 76). — Wyraenie: J^ogu dziki, I)eo gratias

(/, Kor. XV, 57). — To co si po lekcjach (;zyta, wszystko

zaczerpnite bywa z j)sahiiów.— Alleluja, znajdujemy

w Objawieniu witego Jana (XIX) i bardzo czsto w psal-

mach napotykamy. — Ogaszanie Kwangelji |)<) caym
wiecie, a teni haidziej na zebraniach chrzecijan, jt»st przez

samego Pana Jezusa nakazane u witego Marka (^V IV, />).

— Credo, czyli wyznanie wiary jest tylko krótkim z)i()rem

tego, czego Pan Jezus \)^/\\\v na ziemi naucza i Ap<»st()l(>m

opowiada'- rozkaza. — Mo<linwa podczas umywania rk.

V
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jest to w^auie psalm XXV (6 - IS). - Wezwanie do modli-

twy (Orate fratres), jest zastosowane do polecenia Pana
Jezusa u witego Mateusza {XXIII, <S', 9), gdzie Pan Je-

zus uc-zniom modlitw zaleca i mówi: ,,Wsz}Scy jestecie

bracia... jeden jest Ojciec wasz, który jest w niebiesiech "

—e kapan modli si juto cicho, ju gono, wypywa
z przykadu Pana Jezusa, o czem wity Pawe wspomina

{Hebr., V, 7.) ,, Który za dni ciaa swego modlitwy i pokor-

ne proby temu. który go móg wybawi od mierci z wo-

aniem potnem i zami ofiarowa." — To, e kapan cz-

sto rce wznosi, stosowne jest do dania Ai)Ostoa w licie

I do Tymoteusza (77, s) .
— Wznocie serca {Trenu. III.

41), — Skadajmy dziki Panu naszemu. — Gratias agamus

(/, Tes. F, 18). — Potrójne sanctus, obacz u Izajasza (K/,

S).— Hosanna — Bogosawiony, w Kwangelji witego
Mateusza {XXI, 0). — To, e si modlimy za wszystek lud.

a szczególniej za królów i panujcych, tego domaga si
Aposto w licie I do Tymoteusza (//, i^.) —e w Kanonie

uciekamy si do wstawiennictwa witych, wypywa z Jo-

ba {LII ''^) i z Daniela (777, /J).— Kapan wznoszc oczy

do nieba, naladuje^ l^ana Jezusa [Joan. XVII., 1). — egna
on i przeistacza chleb i wino, wymawiajc sowa Zbawicie-

la na ostatniej wieczerzy {Mat/i, XXVI, :fO\ I Kor. XI, '^-i,

24). Ka])an kilkakrotnie przyklka, zoliacz Dzieje Ap.

{ VIIL -'><'>, Li-^^t do Kf, III, 14). — Podnosi najwitsz
Hostj i kielicli, przedstawiajc je do uczczenia i klka
przed niemi, stosownie do nai)omnienia apostolskiego

(Ifehr. 7, ii) ,, Niech si mu kaniaj anioowie Boy'' i do

Filipensów {II, l(f), aby na imi Jezusa, wszelkie kolano

klkao. — O modlitwie za zmarych, zobacz drug ksig
Machabeuszów {XII, 4^*')- — Ojcze nasz, nauczy nas sam

Pan Jezus {Mcttli. VI, ^0- — Kapan amie najwitsz Ho-

stj, za przykadem Pana Jezusa {Math. XXVI, 26). —
Baranku Boy (Agnus Dei), zapoyczone jest od Jana

Chrzciciela {loan. I, 29, -JO). — Panie, nie jestem godzien,

pochodzi z Kwangielji witego Mateusza {VIII, S). — e
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kaplau po komuDJi odmawia modlitwy dzikczynne, tego

da nam z siebie przykad sam Pan Jezus {Maih. XXVI,
SQ)). — Podobnie bogosawiestwo ludu, pochodzi z E-

waijg. w. ukasza {XXIV, 50), — Ostatnia Ewangelja,

jest wanie pocztkiem Ewangelji witego Jana.

Tomasz. Nigdym nie przypuszcza, eby si to tak

wykaza dao.

Proboczcz. A ja, by si zbyt nie rozwodzi, mia-
bym wiel« jeszcze do dopenienia, bo we Mszy witej wiele

jest ustpów, które si dosownie w Pimie witym zdij-

duj.
Szymon. Ksidz proboszcz raczy wspomnie, wy-

kadajc nam obrzdy mszy w., o kadzeniu otarza, jile

bardzo ogólnie; radzibymy zrozumie szczegóowy wykad
tych obrzdów.

Proboszcz. Mówiem ju przy innej sposobnoci, e
wznoszcy si dym kadzida, jest oznak naszej modlitwy

i pobonoci; to samo rozumie si o kadzeniu oJtarza pod-

czas mszy w., które si dwa razy odbywa. Pora pierwszy

odbywa si po dmówieniu u stóp otarza, t. z w. ministran-

tury; kapan zanim rozpocznie Introit, okadza przedewszy-

stkiem na znak uczczenia Najwitszy Sakrament, jeli

jest wystawiojjy, albo figur krzya i znajdujce si obok
niego w. relikwie, na znak szacunku; potem okadza o-
tarz po obu stronach, póniej lichtarze jako goda Aposto-

ów, wysanycli przez Zbawiciela, aby wiatem Ewange-
lji wiat owiecili. Otarz za bywa okadzanym dlatego, e
nam wyobraa modlitw przy otarzu, jaka si od kapana
i od ludu do H-ga ma wznosi. Dyakon te okadza ka-

pana, co oznacza danie, aby modlitwy jego i)odobnie,

jak ono kadzido do nie)a si dostay; okadza on te ksi-

g Kwangelji przed jej piewaniem, na znak uczczenia

H«'»w CirystuHowycli. Drugie kadzenie otarza odbywa si,

jakom juz wsp«>iiinia, zaraz po ofiarowaniu, a j)rze(l umy-
ciem rk. Kapan W(')wczas okadza naj|)rzó(l ofiarowany

clihib i wino dla u//nysowienia, jako ofiarowane pr/ed-
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mioty poczone z modlitwami wieruycli, maj si sta o-

fiar Bogu przyjemn: i)oczem nastpuje, podobnie jak

po Introicie, kadzenie Najw. Sakramentu, lub krzya, re-

likwji otarza, a kapan te ])rzez okadzanie wzywanym
])ywa do modlitwy i pobonoci, podczas tej wielkiej spra-

wy, której ma dopeni. Jeli si wicej duciowieiistwa

przy otarzu znajduje, albo jeli ci znajduj si w chórze

obecni, to i oni kadzeniem bywaj wzywani, aby w sku-

pionym duchu i pobonoci tak, jako przystoi. Mszy w.
suchali. W wielu miejscacli przechowuje si dawny zwy-

czaj okadzania zgromadzonego na naboeii^itwo ludu. Tem
to okadzaniem lud w urny sposól^ bywa wzywanym, aby

serce swoje do nieba wzniós, co znaczy: Tak powinnicie

serca wasze przed otarzem jednoczy, aby <^os waszego

bagania do Boga si wznosi, na podol)iestwo owego dy-

mu, który w oczach waszych do góiy wzbija si. Modli-

twy podczas sypania kadzida i kadzenia, o jakicli w swo-

jem miejscu wspomniaem, s zastosowaniem sów Objawie-

nia w. Jana (AY//, /, ^^), gdzie powiedziano: ,,a Anio
przyszed przed otarz, majc kadzielnic zot, i dano mu
wiele kadzenia, aby odda z modlitw^ wszechwitych na

otarz zoty, który jest przed stolic Bo i wsti)i dyn\

kadzenia z niodlitw witych z rki Anioa przed l^uga'\

Podczas podniesienia znów si uywa kadzenie, gdy

ministrant dym trybularza ku Najwitszemu Sakramen-

towi j)rzesya, aby tym sposol)em uczczenie wiernych zgro-

madzonych do Najw. Sakramentu uwidoczni. Wreszcie

nadmieniam, e jKKlobnie jak po Introicie, gdy si wród
nieszpor()w, albo, w wielk Sobot w kocu sumy Mauniji-

cal piewa, czyni si kadzenie otarza, kapana, ducho-

wiestwa, a gdzie taki zwyczaj jest, to i ludu, aby ich do

poczenia z modlitw kapana, zawezwa.

Tomasz. Wic kadzido, gdy krzy, relikwje i otarz

kadzone l)ywaj. nie jest oznak modlitwyl

Proboszcz. Kiedy si Najw. Sakrament okadza,

to kad/.enie takie jest w\vraeniem czci Bol'U przynalenej
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(i dla tego odbywa si klczco . Okadzanie za otarza

równie jak i krucyfiksu, ma na celu okazanie czci, która

jednak nie odnosi si do kamienia, z którego otarz jest

zbudowany, ani do materji, ani figury krzya, lecz do sa-

mego Chrystusa, otarzem i figur przedstawionego. Ciry-

stus jest fundamentem i wgielnym kamieniem od niebie-

skiego Ojca zaoonym, aby ydów i pogan w jednoci

Kocioa i wiary poczy; On to jest ow cudown ska,
która nowych synów Izraela, chrzecijan, w ich pielgrzym-

ce, na pustyni tego wiata spragnionych, napawa; Chry-

stus jest ow prawdziw ska, mówi w. Fsi^el (Kor. X,4,)

w którego boku wócznia onierza otworzya strumie
wiekuistego zbawienia, tak wanie, jako to Mojesz lask
na puszczy uczyni, i codziennie z tego otarza spyw^aj
na lud wierny strumienie krwi Jezusa Chrystusa. Kiedy
wic otarz okadzamy, to wo ta odnosi si do onej skay
duchowej, otarzem wyobraonej. Podobnie okadzajc
wite relikwje, wyobraamy sobie takowe, jako czonki

Chrystusa wedug tego co wity Pawe w licie I-szym do

Koryntczyków {VI, lo) mówi: ,,Nie wiecie i ciaa wasze

e czonkami Chrystusowymi?" onego Ciaa, którego gow
jest Chrystus; i znów indziej tene Aposto mówi {Efez.

V,S())'. ,,Jf-8temy czonkami Ciaa Jego z Ciaa Jego i

z koci Jego.'' Tak wic kad/.enie relikwji kieruje si
wprawdzie bezporednio do relikwji, ale porednio i osta-

tecznie orliiosi si do Chrystusa, jako do zwierzchniej go-
wy wszystkich Swil>cli. Okadzanie kapana i obecnych,

nosi wprawdzie cech uszanowania, jaki(i si ywnym czon-

kr>m (Jlirystusa i ich boskiemu Mistrzowi przynaley, tile

w szczegó n(>ci jest oiio tylko wezwaniem ich i upomnie
niem do pobonoci.

Szymon. (Jritd wic wszelkie obrzdy, bd w du-

ciu Kocioa ocenia, a umys m(')j z wikszem na))ozcri-

Htwein do Boga wznosi.

Tomasz. Przypominam sobie, zcin kiedy czyta, i
chrzecijanie pierwotnie posugiwali si kadzidem, po-
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nit'wa chronic si od przeladowania pogan, odprawiali

nabueistwo w podziemiach, bo t^^go konieczno wyma-
gaa, dla przytumienia zaduchu i oczyszczenia zepsutego

powietrza; ale obecnie w otwartych i obszernych wity-
niach kadzenie zdaje mi si by niepotrzeJ>nem.

Proboszcz. Przypominam sobie i ja, em w poprze-

dnich rozmowa('h t kwestjc co do kadzenia i owietlania

kocioów objania. Nic tu nie zaszkodzi, e dhi lepszej

pamici powtórz. Zaiste, e w takich wypadkach kadz
nie, podobnie jak i owietlanie wit-lce byo przydatne i

niezbdne, a jak za onych czasów tak i dzi moe ono su
y za rodek [)()yteczny w maych i ciasnych kocioach,
przy wielkim napywie ludu, (albo wobec cnclincego ciaa

zmarego dla oczyszczenia powietrza; ale w takich wypad-

kacli kadzenie bynajmniej nie jest cerernonj kocieln i

odbywa si nawet przez sub wieckiego stanu). eby
za kadzenie miao tylko ten jedyny cel tego, po takiem, ja

kiedrilein wam objanieniu, zapewne nie uznacie. Kadzida
l» .vvuMii j;iko ceremoiiji, wówczas jedynie uywamy, kiedy

(..s <H(.owiedniego w znaczeniu duchowem oznaczy pra-

gnie ny. *'i\) wszystko co si tu mówio <> kadzeniu, odno

Hi si pndohniez do wiata przy witych obrzdach uy-
wanei^^o."

Józef. *Ja suc do Mszy w. zauwayem, e ka-

pan czasem nie umywa rk ])odcza8 Mszy w. tak. jak

zwykle, ale czasami zwraca si do ludu i kae mi zwróci

si do siebie, abym mu wod nie z boku, ale od przodu o-

tarza na palce nala, i nie wiem jaka to przyczyna tej ró-

nicy.*

Proboszcz. *Zapewne i to zauway, e czasem ka-

pan na Orate fratres i na bogosawiestwo w^ kocu
Mszy w\ nie obraca si w Koo, jak to zwykle czyni, ale

tylko tak. jak na Dominnf^ vobif<nim t sam stron wra-

ca.*

Józef. *Hom te i to zauway, e Dominus vobiscnm,

Orate frai resi. nie mówi od rodka otarza, tylko od stro-
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ny Ewaugelji.*

Proboszcz. *Dobrze zauwaye, ale si nie domy-

li, e to wszystko dzieje si tylko wtenczas, kiedy Naj-

witszy Sakrament jest wystawiony; a czyni si to wszy-

stko tak przez wzgld na obecno Pana Jezusa rzeczywi-

cie w Najwitszym Sakramencie obecnego. To te ile-

kro kapan ma si odwróci od Najw. Sakramentu i kie-

dy znów si do niego zwraca, przyklka na jedno, a na

pocztku i w kocu mszy na obadwa kolana, i tym sposo-

bem daje przykad jako i wierni Najw. Sakramentowi
cze oddawa powinni.*

Szymon. A có to znaczy, e podczas Mszy uroczy-

stej Lekcja, i Ewangelja w oddalonych od otarza miej-

scach piewane bywaj?
Proboszcz. Sudzy otarza zajmuj te miejsca, ae-

by bliej ldu wród zgromadzenia stojc, lepiej syszani

i zrozumiani byli. Ewangelja zwaszcza piewana bywa na
stronie pónocnej, czyli na lewej stonie kocioa, poniewa
kocioy (jakom ju wspomnia) w kierunku od wschodu
ku zachodowi, o ile si to da, stawiane bywaj. Ta cere-

monja oznacza, e zimno i pomroka duszy, a ciemnoci
niewiernych, jakie zimno i ciemno pónocna wyobraa
przed wiatoci i ogniem Boskiego sowa pierzchaj.

Szymon. A dla czego w wielu kocioach po San
ctws za])alaj w lic:htarzach przed-otarzowych tak zwane
pochodnie?^

)

Proboszcz. Aby zwróci uwag, e cli wia przeisto-

*) »W znakoruit.ycli kocioach stojj^ w maej odlegoci od

otarza wysokie kandclajry, a umieszczone m\ nich wiece zapalaj

^iy po SanctuK i paljj sie do koca komunji, a nawet w niektóryci

katedrach, wychodz dwaj kanonicy przed i)od niesieniem ze swoich

stall i przy nicli trzymajj^c je niejako, przyklykaj}^. Po wielu pa-

rafjacj wyst^'puj}j te bracia lub ceciy ze wiatem i pozostaJ!^ do

koca komunji. W solennycli za MszmcIi peni te sn))^' 'ikolici

czyli ministranci*.
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czeii a c/yli ki>iit?ekiac'ji si zblia. Odnosi si to do Pana
Jesusa, który jest odblaskiem Ojca niebieskiego, a któiy

jako wiatoi^ wiata podczas przeistoczenia na oUarz zst-

puje: wiato to wzywa nas zarazem, abymy w tej naj-

gówniejszej czci JMszy w., kiedy si najznakomitsza ta-

jemnica spenia, wiar i wewntrzn pobono podwajali.

Szymon. O Ms^y uroczystej nie mam ju o co wi-
cej zapyta, ale w imieniu obecnych miem jeszcze prosi

o niektóre objanienia co do Mszy aobnej, a po j)ierw.

8ze: dlaczego w ministrant urze psalm zwyky Jiidica me
Deus opuszcza si?

Proboszcz. "''Wspomniaem ju o jednej rónicy

Mszy aobnej, lecz zacliodz w niej inne jeszcze rónice, o

któryci rad wam co szczegóowo nadmieni, a mianowi-

cie:* Psalm Judica jne Dev jest w])rawdzie objawem t-

sknoty i pokory, ale te zarazem pociecliy i radoci, i z te

goto powodu kapan we Mszach aobnycli czc si z o-

becnymi zasmuconymi psalm ten opuszcza. Z podol^nej

przyczyny opuszcza si ten psalm na dwa tygodnie przed

Wielkanoc na Mszacli zwyczajnych, gdy adne wito
nie przypada, a w ostatnim tygodniu a do Wielkiego

Pitku wcznie zupenie si opuszcza, bo wtenczas uwaga
nasza zajta jest bolesnem wspomnieniem mki i mierci

Zbawiciela. Ale nie jest to tylko jedno, czem si te Msze

od innych wyróniaj. Opuszcza si [)()dobnie w caej

Mszy wyraz uwielbienia Przenajwitszej Trójcy: Chwaa
Ojcu i Synowi... i wyraz Alleluja, poniewa i te wyrae-

nia s oznak radoci. Podczas Introitn, czyli we wstp-
nej modlitwie kapan nie egna siebie, ale czyni tylko

krzy nad mszaem na oznaczenie, e on korzyci z tej nie-

krwawej ofiary nie pragnie bezporednio dla sie)i<'. ani

dla obecnych, ale dla dusz zmarych, pozyska. W czasie:

Juwmhi Boy kapan zamiast : Zinihtj si nad nami i udziel

nam pokoju, mówi: ,J)bdarnj ich poJcojem'''', nie uderza si
te wówczas jak zwykle w ])ier8i, poniewa to uderzenie

odnosi si do o])uszczonego wyraenia: Zmiuj si nad na-
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mi, obdarz nas pokojem.^ Nabt[»D te n odlitw ba-

gajc o pokój opuszcza, bo un arii ju uie ^- na w^lk te-

l:0 wiata, dla pozyskania królestwa niebieskiego, narae-

ni: mog oni tylko cierpie dla zjednania S('bie Boskiego

miosierdzia. Opuszczenie Ite Missa est i zastpienie go

yczeniem pokoju wyej si wspomniao, z podobnej tt^

przyczyny opuszcza si bogosawiestwo ludu, poniewa
ta ofiara przedewszystkiem. zmarym jest powicoi^a. Mó
wi przedewszystkiem, a nie wycznie, bo nie njoe si wy-

cznie za zmarych odprawia, aeby yjcy z niej zuite-

nie wszelkich korzyci byli pozbawieni, i nawzajem w ka-
dej Mszy w., nawet w najwikszej uroczystoci za zyw>(h

odprawiauej, nie pomija si modlitw^a i wspomnienie (Me-

mento) za umarych, aby i wówczas te dusze z niej korzy-

ci pozbawione nie byy; tymi bowiem obrzdkami Mszy
aobnej w\raa si, e na niej zmarli s tylko na szcze-

gólnym widoku.

Szymon. A czy Msza, luboby si w czarnym kolo-

rze nie od[)rawiaa, moe by korzystnie ofiarowan za du-

sze zmarycli?

Proboszcz. Bezwtpienia, i to si czsto musi zda-

rza, jeeli w takie dnie potrzeba zachodzi odprawienia

Mszy w. za dusze zmarych, lvit-dy wedug przepisów ko-

cielnycli Msza aobna nie moe by odprawion zwa-
szcza, gdy ciao zmarego nie jest ob^^cnem. S iowieni

ni(5które znakomitsze wita, które Mszy a()l)nej, wtj-
wszy w obecnoci ciaa zmarego, nie dopuszczaj.

Tomasz. Syszaem te wielu gorszcych si z tego,

e ksia za Msze wite zapat bior czyli, e j sobie

wierni zakupuj.

Proboszcz. Taka za})ata byal)y rzeczy wicie na-

irann, g'iyhy si rz(icz tak miaa, jak o teni in(')wisz. Ale

kady kapan, i znajcy religj clir/ecijanin. wie o tern

dobrze, ze Msza wita nie niozt* )y ani knpouan. ani

sprzefiawan, ho jest nieocenion: jest ona i*/e( / dudio-

w i z adn (ioczesn rzecz znnyna si nie (l;i jc, ;i nad
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wszystko cenniejsz; a jako kapani od Cbrzystusa bez-

patnie wadz otrzymali do odprawiania Mszy witej na

poytek i zbawienie wiernycli, tak te obowizani s bez-

patnie j odprawia. Te, tak zwane, mszalne stypendja,

jakie kapan z okazji odprawi si majcej Mszy witej
otrzymuje, nie s ani wymagan nagrod dla niego, ani

opat i wyiiagrodzenieiii za Msz w., ale tylKo podar-

kiem, przyzwoit jamun na utrzymanie kapana, ponie-

wa ci, którzy otarzowi su, z otarza yj, jak o tern

mów; Aposto (I Kor. IX, II, I-i): ,,Jeli my wam du-

chowe rzeczy siali, wielka rzecz jest, jelibymy wasze cie-

lesne li; nie wiecie, i którzy w wityni robi, co jest

w wityni jedz, a którzy otarzowi su uczestnikami s
otarza/' '''Przeto niezgodne z nauk Kocioa jest nieba-

czne wyraenie: za]i'U])i Hobie Msz iv., albo zapaci, za-

miast zamówi Msz w.*
Szymon. Raczye ksie Proboszczu kiedy wspo-

mnie, e z trzech naboestw za dusz zmarego, ])ierwsze

odprawiao si zaraz po mierci, drugie i trzecie dnia sió-

dmego i trzydziestego po nastpionej mierci: miem si
pyta dlaczego io\^)

Proboszcz. Pierwsze nalioestwo odprawiao si
wanie dnia trzeciego, a to dla wsi)oninienia, e i Pan Je-

zus dnia trzeciego zmartwy(h])owsta; a w tem to zmar-

twychwstaniu szukano pociech dla zmarego. Siódmego

dnia odprawiao si powtórnie naboestwo, ])oniewa

niegdy dnia siódmego wszechmocny Stwórca nieba i zie-

mi po skoczonem dziele spocz. A e te i zmary z tru-

d(')w t(^go ywota zwolnionym zosta, wic jeeli zaraz nie

by godnym dostpi i)okoju, to pokoju prawdziwego, to

^) Cay czas od mierci a do pot^rzcbu, w mowie kocielnej

uwaa siy za pierwszy dzie mierci, tak jak caa oktawa wi}|t uro-

czystych, za jeden dzie przeduon}'. I dla te^o kapan w dzie

po^^rzehu wyraa si^* w modlitwie: ,, Któremu dzi ze wiata tego

wvie rozkazae."
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szczcia wiekuistego dostpi dopiero na skutek odprawio-

nej Mszy w. i przez modlitw wiernych. Tak to objania

w. Ambroy {In ohitii Satyri): ,,Siódmego dnia udajemy
si znów do grobu zmarego, bo ten dzie przypomina nam
pokój wieczny." Wreszcie odprawiamy Msz w. dnia trzy-

dziestego, naladujc synów Izraela, którzy mier Moj-

esza przez dni trzydzieci opakiwali. Lecz i w rocznic

mierci odprawiamy naboestwo. mier bowiem zmare-

go jest dniem jego urodzin do ywota wiecznego; a jako w
urodziny dobrych przyjació zwyklimy im skada powin-

szowania, tak te i nieboszczykowi w rocznic mierci go-

dzi si yczy, przez naboestwa za jego dusz pokoju

wiekuistego. ^Bo te i Koció w. uroczystoci witych
Paskich, o ile si to da, na rocznice ich mierci oznacza.*

Szymon. Takie powinszowanie, musi by zaiste du-

szom zmarych bardzo podanem.
Proboszcz. Dla tego nie pozbawiajcie ich takiego

ratunku, nietylko w rocznice, ale i w kadym innym czasie;

niech was i owszem do tego naboestwa skania wspo-

mnienie, e i wy kiedy yczy sobie bdz-iecie wspomnie-

nia yjcych, aebycie z mk czycowych, jeli taki na
was padnie wyrok najwyszego Sdziego, coprdzej wy-

swobodzeni zostali.

^Zatrzymaem was w kilku naukach przyduej, -
czc z Sakramentem otarza nieodczne od niego obrzdy
Mszy w.; ale, bo te i obrzdek ten, nad wszelkie inne

obrzdy jest najzacniejszy, obrzdek przez samego Pana Je-

zusa ustanowiony; do tego najwitszego Sakramentu wszy-

stkie inne obrzdy: pacierze kapaskie, jutrznie, nieszpo-

ry i t.p. si odnosz, s one albo przygotowaniem do Mszy
w., albo z ni si cz, albo s j(\j nastpstwem. Sakra-

ment ten równie jak i Msza w. susznie zowie si naj-

witszym, ho w nim nie tak jak w innych Sakramentach
aska Hoa, ale sarn Dawca aski nam ni udziela; a Mszy
w. sam i*an Jezus jest j)ierwHzym kaj)anem, a zaraztun i

ofiar; kapan-czowiek, mówi jzykiem nie swoim, ale j-
IMknf><'l Ko<ioa K atol lek le^jo. 5.



130

zykiem Jezut^a. ,,To jest ciao moje, to jest krew moja."^

Pozostaje nam teraz przej do najgówniejszego przy-

gotowania do tego najwitszego Sakramentu i jego ofia-

ry, to jest do obrzdów sakramentu Pokuty, o ezem da

Bóg rozpoczn na nastpnem zebraniu.

Poczem kapan poegna ich zwykem poegnaniem:

Bóg z wami i t. d.



CZ XI.

O SAKRAMENCIE POKUTY.

ROZMOWA XXIV.

Czemu spowied odprawia si klcz^co.—Bogoslawieilstwo spo-

wiednika. — Czas ostatniej spowiedzi czemu wymagany. — Potrzeba

spowiedzi szczegóowej.— Czy potrzebna tym, co si do grzechu

miertelnego nie poczuwaj. --Grzechy zastrzeone.—Sposób rozgrze-

szenia. — Pokuta przez kapana naznaczona. — Czy potrzebna.— Po-

kuty leczce.— Czy potrzebna mimo zadosy<5 uczynienia przez Pana
Jezusa.— Pokuty publiczne.— Jakie grzechy jej podlegay.—Na czem
ta pokuta zaleaa.— Cztery klassy pokuty publicznej. — Pojednanie

z Kocioem.—Obrzdy przy rozpoczciu pokuty.—Czy jej podlegay
osoby znamienite.—Czy si odbywaa za grzechy tajne.*

"^Proboszcz. Po przywitaniu si zwykem ze zgroma-

dzonymi parafjaiiami tak rozpocz.

Poniewa przedmiotem gównym naszyci rozmów s
tylko obrzdy i zwyczaje stanowice pikno kocioa, wic
przystpujc do wykadu o)rzdów Sakramentu Pokuty u-

przedzam was, e zamiarem i zadaniem mojeni nie jest u-

czy was: Co jest pokuta, jak by powinna, ani rozpra-

wia o wadzy pozostawionej Kocioowi do odpuszczenia

grzeciów, bo te wszystkie rzeczy nale do nauki kateclii

zmowej.*

Sakramentowi temu, odpowifnlnio do innych Sakra-

mentów, mao Zewntrzu yci obrzdów towarzyszy. Pozo-
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stawiam wam przeto swobod abycie muie o wyjanienie
w waszej wtpliwoci i niewiadomoci zapytywali.

Szymon. Juemy si z sob porozumieli, o co ksi-

dza proboszcza zapytywa mamy. Najprzód prosimy o wy-

janienie, czemu spowied odprawia si w postawie kl-
czcej, lubo zdaje mi si, em przez poow przynajmniej

powód ten odgad.

Proboszcz. Jest to ju w naturze rzeczy, e biedny

grzesznik szukajcy aski, bagajcy o przebaczenie, przed

osob od której przebaczenia si spodziewa, na klczki lub

na twarz upada, tak jak niegdy w. Piotr w odzi na je-

ziorze Genezareth uznawszy si grzesznikiem na klczki u-

pad przed Panem Jezusem; tak równie i Tomasz skarcony

o swoj niewiar na klczkach zawoa: Pan mój i Bóg; tak

równie i Magdalena jawnogrzesznic si uznajc, do nóg

Pana Jezusa upada i zami stopy Jego oblewaa.

Szymon. Co to kapan odmawia na samem pocztku
spowiedzi

Proboszcz. Bogosawi on penitenta wypraszajc

dla ask, aeby si dokadnie i z poytkiem wysi)Owiada

mówic: ,,Pan nasz Jezus Chrystus niech bdzie w sercu i

w ustacli twoich, aeby si godnie i szczerze wyspowiada
z grzechów twoich, w Imi Ojca i Syna i Ducha witego.
Amen."

Szymon. Czemu si wymaga, aby penitent wskaza
czas ostatniej swojej spowiedzi?

Proboszcz. Najprzód dlatego, aby si kapan lepiej

upewni o jego postpie w poprawie ywota; ])Owtóre, aby

penitenta zbawiennie upomnie, jeeli zbyt dugo sw po-

kut zwleka: po trzecie, jeeli kto bardzo czsto si spo-

wiada, pragnie te s})Owiednik wiedzie, czy mu mona na

czst komunj w. pozwala, lub nie. Sowem, aby tem

dokadniej stan swojego penitenta móg rozpozna i os-
dzi.

Tomasz. Albo to potrzeba, aby penitent po szczególe

wszystkie grzechy wyzna? Wszake kapan sam zarówno
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jest grzesznikiem.

Proboszcz. Tak jako chory, chcc by uleczonym,

musi lekarzowi odkry swoje rany, opowiedzie swoje bo-

leci, wskaza miejsca swojej dolegliwoci, przyczyny, któ-

re spowodoway jego chorob i tym podobnie, tak samo po-

trzeba, aeby i penitent z tak sam szczeroci wyznawa
po szczególe swoje grzechy. O ile kapan jest grzesznikiem,

o tyle te i on potrzebuje aski i przebaczenia moc tego

Sakramentu; lecz kiedy zasiada w witym trybunale po-

kuty, to nie zasiada jako grzesznik ale zastpuje miejsce

samego Pana Jezusa, który go, jak niegdy Apostoów, u-

mocowa sowy: (Math. XVI, 19.) ,,Cokolwiek zwiecie
na ziemi, bdzie zwizane i w niebie," a indziej (Job.XX,
21, 23) ,,Jako mnie posa Ojciec, tak i ja was posyam;
których odpucicie grzechy, s im odpuszczone, a których

zatrzymacie s zatrzymane;" przez te sowa otrzymuje ka-

pan zarówno wadz odpuszczenia grzechów jako i odmowy
rozgrzeszenia. e on tej wadzy nie moe uywa wedug
swojego kaprysu, ale wedug zasug grzesznika, o tern nie

ma co i mówi; jest nietylko lekarzem duszy, ale te i s-
dzi; wic te o godnoci albo niegodnoci penitenta roz-

sdnie sdzi nie moe, a zatem i o tem, czy w pojedynczym

wypadku rozgrzeszy czy zatrzyma rozgrzeszenie naley,

jeeli po szczególe grzechów pokutujcego i stanu jego du-

szy nie pozna. Nie ma przeto adnej zasady, lka si ta-

kowego wyznania. Juto i Mdrzec paski w Starym Te-

stamencie uzna. (Eccl. IV, 24.) ,,Nie wstydaj si mówi
prawdy za dusz twoj, bo jest wstyd przywodzcy grzechy,

a jesl wstyd przywodzcy saw i ask."
Tomasz. Przy cikich grzechach moe i spowied

z grzf*ciów poszczególe by potrzebn; ale wedug mego
zdania, jeli si kto w ogólnoci grzesznikiem by uznaje

i opowiada si mówic: ,,miertelnych grzechów nie do-

puciem HJ, za wszystkie za powszednie grzeoliy zabij,"

to ju doskonale wysturczy j)owiniio.

Proboszcz. To tak prawic, jakoby i lekarzowi wy-
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starczy powinno, jeliby czujc w sobie jakie niedoma-

ganie, uala si przed nim mówic: ,,Tak bardzo chorym
nie jestem, ale doznaj w wielu miejscach bólu i cierpie-

nia." Któ ostatecznie ma osdzi, czy grzechy, które ty

za powszednie poczytujesz, s rzeczywicie takimi, czy te
nie s przypadkiem miertt^lnymi? Poboni, ju i dla ma-

ych grzechów doznaj cikich sumienia wyrzutów mnie-

majc, e miertelnie zgrzeszyli; lekkomylni za i li ludzie

przeciwnie, skonni s do usprawiedliwienia nawet ci-
kich grzechów i takowe poczytuj za grzechy powszednie.

Takim wic sposobem spowiednik, polegajcy na tak golo-

sownein wyznaniu, postpowaby wzgldem pierwszych

z ca surowoci, gdzieby wanie powinien by uwzgld-

niajcym, agodzcym, pocieszajcym; a z tymi ostatnimi

postpiby z ca agodnoci, tam wanie, gdzieby peni-

tenta powinien najbaczniej zbada i z nim z ca gorliwoci
postpi. Nawet w chorobach ciaa codziennem dowiad-

czeniem jestemy pouczeni, e wanie najciej i niebez-

piecznie chory bardzo czsto najmniej si czuj zagroo-

nymi, a przeciwnie, czsto mao znaczne bóle uwaane by-

waj za cikie choroby. Powtóre, przypuciwszy, e isto-

tnie tak si rzec ma z i)enitentem jako on sam mówi, to

przecie i on, jak si spodziewa naley, po to przychodzi

do spowiedzi, aby si ze swoich pomniejszych grzechów po-

prawi i nadal si ich ustrzeg. Gdyby nie mia tego celu,

to pocóby ])rzychodzi do spowiedzi? A jeli taki cel ma,

to mu te })ewno na tem zaley, aby waciwe i odpowie-

dnie do swoich uomnoci upomnienia, przestrogi i rodki

do unikania grzecliów, a poprawy ycia od spowiednika

odebra, *tem bardziej, e grzechy powszednie, a czasem i

niewinnie nabyte naogi, usposabiaj do popenienia grze*

chów miertelnych.*

Szymon. Syszaem te, e s takie grzechy, od któ-

rych nie kady spowiednik moe rozgrzesza?

Proboszcz. Tak jest rzeczywicie, a grzechy takie

zowi si rezerwowanymi czyli zastrzeonymi. S pewne
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cisze grzechy zwaszcza przeciwko pitemu i szóstemu

przykazaniu, co do których Papie w caym kociele albo

biskup w swojej dyecezji rozgrzeszenie sobie zastrzega, tak,

e kapan bez uzyskania osobliwej na to wadzy, pokutni-

ka rozgrzeszy nie moe. Przyczyn tego jest, e tym spo-

sobem penitent przejmuje si o tyle wiksz zgroz i wi-
kszem obrzydzeniem swoich grzechów. Przez takie zastrze-

enie, grzesznik lekkomylny, dopuszczajcy si bezwstyd-

nie najciszych grzechów i liczcy na atwo rozgrzeszenia

przeraa si zbawiennie i ze swojej lekkomylnoci si wy-

lecz. Wówczas to otwieraj mu si oczy i poczyna ju
szkarad swoich grzechów uznawa, gdy z pewnem utru-

dzeniem widzi, i nie moe od pierwszego lepszego spowie-

dnika by rozgrzeszonym, ale uda si winien do biskupa,

*albo czeka, póki zwyky spowiednik nie pozyska upowa-

nienia, aby go móg rozgrzeszy. "'^ Jest to co podobnego

jak gdy chory, albo ciko ranny wtenczas dopiero czuje

niebezpieczestwo ycia, kiedy mu zwyky lekarz, chirurg,

lub felczer powiedz, e swej nauce i sztuce nie dowierzaj,

ale e wtakiem niebezpieczestwie do wicej dowiadczone-

go, wiksz nauk posiadajcego lekarza uda si potrzeba,

albo e wypada kilku lekarzy na narad wezwa. A jak

tego rodzaju chory, tern staranniej nad swojem leczeniem

czuwa, tem pilniej przestróg lekarza si trzyma, gdy mu ta

pomoc przychodzi za porednictwem lekarza zdaleka i wiel-

kiemi trudnociami i kosztami sprowadzonego; tak i grze-

sznik bdzie si wystrzega ])Owrotu do swoich grzechów,

jeli rozgrzeszenie z wikszem utrudzeniem pozyska. *(Tdy

przeciwnie nic wikszej otuchy do trwania w grzesznych

naogach nie daje jak nadzieja acnego rozgrzeszenia.*

Szymon. A jakime sposobem udzielone bywa roz-

grzeszenie^

Proboszcz. Kapan odmawia nad })eiiiteiitem modli-

tw: ,, Nieci si zlituje nad tob wszechmogcy I^óg, a od-

puciwszy ci grzechy, doprowadzi ci do ywota wi(5cznego!

Amen. Odpuszczenie, rozgrzeszenie i uwolnienie ci od
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grzechów niechaj ci udzieli wszechmogcy i miociwy Bóg.

Ameu. Pan nasz Jezus Chrystus niech ci rozgrzeszy, i ja

te, powag mi udzielon c'i^ rozgrzeszam z wszelkich wi-
zów kar kocielnych, o ile do tego mam wadz, a ty masz

potrzeb. Zaczem rozgrzeszam ci z grzechów twoich ^ i-

mi Ojca i Syna i Ducha witego. Amen." Na zako-
czenie docza te i kapan swoje wstawiennictwo za loz-

grzeszonymi: ,,Mka Pana naszego Jezusa Chrystusa, za-

sugi bogosawionej Maryi Panny i wszystkicli witych,
cokolwiek dobrego uczynisz albo przykrego przecier[)isz,

niechaj ci suy do pomnoenia aski i nagrody do ywota
wiecznego" Amen. I z przyjacielskiem pozdrowieniem:

,, Niech bdzie i)och walony..." lub innem podobnem uwal-

nia rozgrzeszonego penitenta.

Szymon. A do czegó suy zadosy uczynit^nie, ja-

kie kapan ])euiitentowi naznacza

Proboszcz. *Zadosy uczynienie, jakie kai)lan przy

spowiedzi naznacza, my dla krótkoci zwyklimy wyrazem

pokuta oznacza, lubo pokuta jako sakrament ma daU^ko

rozleglejsze znaczenie. Tu przeto, gdy tego wyrazu uy-
wa bdziemy, uyjemy go w znaczeniu tycli modlitw i u-

czynków. jakie kapan na spowiedzi penitento\^i do odpra-

wienia naznacza.
'^'

Pokut za kapan naznacza dlatego 1) aeby grzesz-

nik za grzecliy cho w czci ukaranym zosta, iby tu na

ziemi tem doczt^snem zadouczynieniem w atwiejszy spo-

sób odkupi sobie, bez porównania cisze, cierpienia czy-

cowe, które pomimo rozgrzeszenia i)ozo8tay mu do odcier-

pienia albo w tem yciu, albo po mierci; 2) eby mu i>o-

da sposobno, przez przyjcie naznaczonej pokuty, do o-

kazania, jako serdecznie za grzechy auje, jakoby rad e-

by to, co zgrzeszy, byo zapomnianem; l^) aby tym spo-

soliem ciko popenionyci grzechów ])ozna, a przez na-

znaczon pokut nad swojem nawróceniem tem usilniej

czuwa.
*8 oprócz })()kut karzcych, take i pokuty leczce



137

czyli zapobiegajce przyszym upadkom; s te pokuty nie-

zbdnie wynikajce z samej natury gizechów, zwaszcza

przeciw siódmemu i ósmemu przykazaniu. Pokut leczcych

penitent chccy si szczerze nawróci, nie moe opuszcza,

bo toby znaczyo, e si nawróci nie chce; ostanich jednak

pokut, chociaby ich spowiednik wyranie zapomnia na-

kaza, to penitent sam powinien si do nich poczuwa; bo

grzech (pomimo rozgrzeszenia) nie bdzie odpuszczonym

dopóty, póki rzecz wzita nie bdzie wrócona.*

Tomasz. Ja za myl, e Pan Jezus chce nas wszy-

stkich zbawi, e za wszystkich i za wszystkie nasze grzechy

zadosy uczyni; jak wic warto mie mog nasze zado-

syuczynienia wobec tak nieocenionego zadosy uczynienia

Boga Czowieka?

.Proboszcz. Niewtpliwie Chrystus za nas wszyst-

kich zadosyuczyni; bez tego zadosyuczynienia adne do-

bre uczynki, adne czyny pokutne i umartwienia, niemiay-

by wobec Boga adnej wartoci. Odkd za Chrystus dzieo

zbawienia i zadosyuczynienia za cay ród ludzki speni,
odtd naszem zadaniem jest, abymy te skarby i zasugi

Pana Jezusa sobie przyswoili, i odtd nie potrzebujemy si
obawia, e nasze dobre uczynki w oczach Boych ocenione

nie bd; maj one bowiem warto swoj nie z nas, ale

z Jezusa Chrystusa, a Ojciec niebieski je przyjmuje dla za-

sug Syna swego. Sobór Trydencki o tern, tak mówi: ,,Za-

dosy uczynienie, jakie my za grzechy czynimy, nie Jest tak

dalece naszym, jeli go nie czynim })rzez Chrystusa; my nic

sami z siebie (zasugujcego na nagrod wobec Boga) czy-

ni nie moemy, ale moemy wszystko, jeeli Jezus Chry-

stus w nas dziaa i nas umaonia. I dla tego czowiek nie

ma si z czego przechwala, bo wszelka chwaa jest w (/hry-

stusie; my w nim yjemy, w nim zasugujt^my, w nim za-

dosy czynimy i odnosimy skutki pokuty. Wszystkie te o-

woce maj moc od niego; on je ofiaruje i dla niego )d
od Ojca przyjtemi.'' Dla (•zego)y byli w |)ierwotuym Ko-

ciele i po wszystkie czaHy, grzesznicy tak surowo i publi-
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cznie pokutowali, gdyby ich pokutne uczynki byy niepo-

trzebne i bezpoyteczne? Wreszcie, nie potrzebuj nad tern

si rozwodzi, e aska Jezusa Cirystusa sama tylko jedna

uwalnia nas od grzechów i potpienia. Uczynki pokutue,

jakie kapan przy spowiedzi penitentowi naznacza, mog
tylko od karania za grzechy powszednie i pozostae zmazy

ochroni i oczyci; podobnie te i dobre uczynki, jakie

sami dobrowolnie i ochotnie dla mioci Boga speniamy.

Szymon. Raczye ksie proboszczu wspomnie o

publicznych pokutach, jakie byy w uyciu Kocioa, jak-

e si ta rzecz ma?

Proboszcz. Warto zaiste nad tym przedmiotem ob-

szerniej si zastanowi; moemy ztd zaczerpn bardzo po-

yteczne nauki i wyprowadzi wane wnioski; ^bdzie to

miao i znakomite zastosowanie do odpustów, o których

mam zamiar jeszcze pomówi.* Jeeli si zastanowimy i

pilnie rozwaymy, jak w cnych pierwszych wiekacli Ko-

ció surowo si z pokutujcymi obchodzi, jak cikie ja-

rzmo pokuty na nici wkada, jak oni skruszeni pokutnicy

jawnie si upokarzali, jako w worach i pokutnem ubraniu

w przysionkach kocioa stawali, siedem do dziesiciu, a

czasem do dwudziestu lat do Komunji w. przypuszczani

nie bywali i jako z paczem i jkiem rozgrzeszenie i poje-

dnanie si z Kocioem, sobie zjednywali; wówczas dopiero

moemy osdzi, jak bahe mamy powody do utyskiwania

na nasze pokutne utrudzenia. Jakie to lekkie jest upo-

korzenie si przed kai)lanem, który wedug boskiego i ko-

cielnego przykazania do najcilejszej tajemnicy jest obo-

wizany; jaka to wielka agodno, z jak si kapan
z grzesznikiem o])chodzi w porównaniu z owemi dawnemi
chrzecijaskiemi pokutami! W pierwszych wiekach wy-

magay pokuty ])ul)licznej trzy cikie przewinienia: 1)

Apostazja, czyli zaparcie si ciociaby tylko zewntrzne

przyjtej wiary cirzecijaiiskiej; a jake to atwo zda-

rza si mogo w owych czasacli strasznego przeladc^wania

z bojani tortur i mierci, zwaszcza w osobach sabyci i
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lkliwych. *Bywali bowiem i tacy co rzeczywicie ofiar

boyszczom nie skadali; tylko, by unikn mczestwa,
wiadectwo sobie przekupstwem zjednywali, jakoby ofiary

bawochwalcze spenili; a przecie i ci do liczby odstpców
byli zaliczeni pod nazw libellatici.^ 2) Zabójstwo chocia

w uniesieniu albo przez nieprzezorno spenione. 8) Cu-

dzoóztwo i inne cielesne grzechy. O tym ostatnim grzechu

pisze Orygenes yjcy w dwóchsetnym roku po Chrystusie

{contra Cels. lib.2.) ,,Jako surowo bywaj u nas chostani

grzesznicy, zwaszcza, którzy si grzechem cielesnym ska-

lali; bywaj oni ze spoeczestwa wiernych wyczani, po-

czytywani za zgubionych i zatraconych, pacz nad nimi

tak, jakoby za umarymi wobec Boga."

Szymon. A dlaczegó te wanie grzechy takiej pu-

blicznej pokuide podlegay?

Proboszcz. Bo one gównie sprzeciwiay si wierze,

duchowi i witoci chrzecijaskiej. Zaprzaniem si
wiary zniewaa si religja; zabójstwo sprzeciwia si du-

chowi chrzecijaskiej mioci i agodnoci; a rozwiozlo,

godnoci i witoci wyznawców Chrystusowych, burzy za-

razem ywy koció Ducha w. Sowa witego Apostoa
(j&y. V, S— 6',) gboko byy wpojone w sercach chrzeci-

jaskich: ,,A poróbstwo i wszelka nieczysto... niechaj nie

bd ani pomienione midzy wami, jako witym przystoi."

Musiay te te trzy zbrodnie najbardziej chrzecijan w o-

czacli niewiernych zohydza i ponia. Apostazja omie-
szaa ich przed pogany, zabójstwo czynio ich znienawidzo-

nymi, a rozwiozo nikczemnymi. Mówi to jednak tylko

o najpierwszycli wiekach, bo póniej poddawano pokucie

kocielnej publicznej i inne cikie grzechy: krzywo[)rzy-

siztwo, kradzie, oszustwo, faszerstwo listów i pieczci i

tym podobne.

Szymon. Na czeinz<; mianowicie polegaa la |)u)li-

czna j)okiita^

Proboszcz. O tem wanie chciaem mówi. Publi-

cznych pokutników dzielono na cztery stopnie, czyli klasy,
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które kady publiczny grzesznik musiai przechodzi, zanim

si z kocioem pojedna i do przyjcia Komunji w. dopu-

szczonym zosta.

Pierwszy stopie by plczcych. Skoro tylko chrze-

cijanin którego i tych grzechów si dopuci, nie móg si
on ju podczas spólnego naboestwa clirzecijan pojawia;

bywa jako zgangrenowany czyli zaraliwy czonek od ciaa

odcitym i z Kocioa wyczonym, *aby jego spoecze-
stwem inni si nie zarazili.* Skoro tacy nieszczliwi do

uznania swej winy doszli i pragnli do spoeczestwa
<;hrzecijau, które swoim wystpkiem zhabili i zgorszyli,

znów powróci, musieli dugo w podem ubraniu, z gow
popioem okryt stawa poza kocioem, musieli wiernym,

udajcym si do kocioa ze zami do nóg upada i o prze-

baczenie z powodu danego zgorszenia prosi, a zarazem

baga, aeby ich za publicznie pokutujcych uzna chcia-

no. To trwao czasem lat par i nie mieli przed zimnem i

ddystem powietrzem innego sclironienia oprócz kruchty,

któr na ten cel przystawiano, jako dotyciczas w staro-

ytnych kocioach widzimy, a to przez cae naboestwo,
które si czasem do kilku godzin przecigao. Czsto na-

wet i tego schronienia im zaprzeczano, i musieli sta pod

goem niebem. A gdy juz odpowiednio do cikoci prze-

winienia, albo do gorliwoci pokuty, jak byli oywieni

duej tu lub krócej przebyli, przypuszczano ich nastpnie

do kocioa i dostawali si do drugiego stopnia ])okutu-

jcych.
Pokutujcy drugiego stopnia nazwani byli duchaj-

cipni: ci wprawdzie mogli byli znajdowa si w kociele,

ale tylko w pobliu drzwi, gdzie l)yli dopuszczani poganie,

ydzi, kacerze i ci, którzy zamiar mieli pierwszycli zasad

chrzecijaskiej wiary si nauczy, czyli katechumeni i

tym w onym miejscu pobyt by dozwolony; lecz i ci mogli

w kociele j)ozostawa tylko podczas Mszy wstpnej, to jest

do Ewangelji i kazania; poczem byli zarówno z niewierny-

mi i kacerzami z kocioa przez dyakona wypraszani. To
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byo dla nich istnem upokorzeniem i dotkliwem zawsty-

dzeniem, e wród niewiernych i katechumenów stojc

musieli kazania sucha, co jedno znaczyo jakoby dopiero

zaczynali si uczy zasad religji, poniewa ycie ich wiad-

czyo, e chrzecijaskiej nauki zapomnieli, albo jej te
zupenie nie znali. Dla tego te w tern stopniu nie byli oni

nawet jeszcze za prawdziwych penitentów uznawani, bi-

skup nigdy na nich, jako na innych pokutujcych rk nie

wkada, nie modlono si te za nich w publicznych modli-

twach, ani im szczególnych pokut nie naznaczono oprócz

tych, których si sami z wasnej gorliwoci podjli; nie

poczytywano ich jeszcze za godnych imienia pokutujcych;

trzeba im wic byo zosta wprzód chrzecijanami, zanim

si zaliczy mogli do liczby penitentów.

Trzecia klasa czyli trzeci stopie pokutujcych, do

których wedug okazanej gorliwoci i cikoci grzechu po-

penionego grzesznik dopuszczonym zosta, zwa si Mcz-
cych albo ukorzonych. Ci ju nie bywali zatrzymywani

przy drzwiach kocielnych, i wolno im byo zaj miejsce

wród kocioa pomidzy tymi, co ju blizkimi byli otrzy-

mania chrztu w.; ale i ci musieli jeszcze przed rozpoczciem

ofiarowania koció opuszcza. Zanim atoli z kocioa si
wydalili, odmawiali nad nimi biskup, kapani i wszystek

lud dugie modlitwy, podczas któryci obowizani byli ze

schylon gow ku ziemi do koca modlitw na klczkach

pozostawa, a ztd te ])oszo nazwanie: klczcy. Obok
tego naznaczono im cikie pokuty jako to: posty, czuwa-

nia, jamuny, modlitwy, czytania i rozmylania nad Pis

mem w, odzie pokutn, {powstrzymywanie si od wiato-

wych zatrudnie, uczt, ani, wesel, sowem nakazywano
prowadzi ycie odosobnione, pene umartwie. Nie wolno

im byo w czasie j)okuty wchodzi w zwizki maeskie,
winni byli unika wicze wojennycli, nie cliodzi w u-

zbrojeniu, obowizani byli znajriowa si na wszystkich

naboestwach, wyjwszy po offertorium a do koca
Mszy w., a to z ca pobonoci i akuratuoci. Takie
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pokutnicze ycie trwao te bardzo dugo, zazwyczaj byo
kilkoletnie. Lecz nic nie byo dla nicii tyle bolesnem, ile

to, e ici do suchania waciwej Mszy w. i do Komunji
w. nie dopuszczano.

Czwarty wreszcie stopie nazwano stojcyci. Do tej

kategorji nalecy bywali wprawdzie od reszty ludu od-
czani i bliej kratek otarza (ctióru) si znajdowali, wolno

im atoli byo pozostawa podczas caej Mszy w., tak, jak

innym wiernym, tylko e im nie wolno byo mie udziau
w ofiarowaniu, ani przysti)owa do Komunji w. dopóty,

póki tego stopnia nie przeszli, albo póki biskup dla wa-
nych powodów od reszty pokuty ich nie zwolni, aby si
nieco wczeniej z Kocioem pojednali *i to wanie byo
waciwym odpustem.*

Szymon. A jako si odbywao to pojednanie i za-

koczenie publicznej pokuty?

Proboszcz. Jeeli niekiedy, który z pokutników

w niebezpieczn chorob za])ad, to mu dla bezpieczestwa

przez kapana w imieniu biskupa dawano rozgrzeszenie,

lecz po wyzdrowieniu obowizany by reszt pokuty odpra-

wi. Publiczne i uroczyste pojednanie i)okutujcych od-

bywao si w rzymskim kociele w Wielki Czwartek, a

w niektórych krajach w Wielki Pitek, lub w Wielk Sobo-

t; ztd pozosta zwyczaj, e w Wielki Czwartek wizienia o-

twi(»rano i tych co si cikich zbrodni nie dopucili, uwal-

niano. W dniu Wielkiego Czwartku zdawien dawna od-

prawiay si trzy Msze uroczyste. Pierwsza odprawiaa si

dla pojednania pokutników, druga dla wictenia olejów,

a trzecia dla uczczenia Najw. Sakramentu ustanowionego

podczas ostatniej wieczerzy. Te trzy Msze w. póniej w je-

dnej tylko Mszy poczono i z tego powodu w Wielki

Czwartek podczas ofertorium, piewaj si sowa psalmu

(XVIII,) odpowiadajce uczuciom pojednanych pokutni-

ków: ,, Prawica Paska uczyuia moc, prawica Paska
wywyszya mnie, prawica Paska dokazaa mocy. Nie u-

111 r. ale bd y, i bd opowiada sprawy Paskie." Pod-
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czas onej dawnej pierwszej Mszy w. po Ewaiigelji przy-

klka biskup przed otarzem, wstpowa na ambon i prz.e-

mawia do duchowiestwa, do ludu i do pokutników. Ci

ostatni podnosili rce na znak, e im pokuta bolesn bya
i odtd chc pokaza szczere nawrócenie. Biskup nakania
ich do wytrwania w dobrych przedsiwziciach, wraca do

otarza, pada na twarz a za nim wszyscy w kociele obe-

cni. Odmawiano Psalm pokutny, biskup podnosi si i od-

mawia nad pokutujcymi, cigle jeszcze na twarzy le-
cymi, sowa rozgrzeszenia.

Teraz jeszcze opowiem wam odkd i jakim sposobem

rozpoczynaa si pokuta publiczna pojedynczych grzeszni-

ków. Pierwszy dzie postu w Popielec, proboszczowie

w caej dyecezji byli obowizani wszystkich grzeszników,

co zasuyli na publiczn pokut, do katedralnego kocioa
przysa, aby im stosownie do ustaw pokutnych odpowie-

dni pokut oznaczono. Pokutnicy czekali przed drzwiami

kocielnemi, w ubranie pokutne przyodziani z odkryt go-
w i boso, oczekujcy w milczeniu przybycia biskupa wraz

z duchowiestwem, aby ich do drzwi kocielnych dopro-

wadzono i do kocioa wpuszczono. Tu upadali wszyscy o-

becni na kolana i odmawiali nad pokutujcymi siedem Psal-

mów pokutnych; poczem biskup podnosi si i pokrapia
pokutników wod wicon, posypywa popió na ich go-

wy, a w rzewnej przemowie upomina do gorliwej pokuty i

wyprowadza z kocioa, mówic: ,,Musicie teraz by z ko-

cioa wygnani, tak, jak niegdy Adama Hóg z raju wy-

gna." Jaki to rzewny musia by widok, kiedy biskup

sam na wzór tkliwego ojca, ])aczc })()spou z duchowie-
stwem, grzeszników worami pokutnymi okrywa, popioem
posypywa, bosycli a paczcych z oblicza kocioa wypro-

wadza i kiedy wród tego cliór Hj)iewa: ,,W pocie czoa

twego bdziesz poywa chhiba," aby tem wyianiej uwag
ich na wygnanie Adama z raju zwróci.

Tomasz. (>zy te i wysocy dostojnicy i znakomitsze

osoby podlegay takiej [)okucie; a moe to tylko ludzie
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z gminu i. i tak pokuta byli skazywani?

Proboszcz. Pod tym wzgldem nie czyniono adnej
rónicy i nic zwaano na stopie i godno osoby. Kiedy

cesarz Teodozjusz w miecie Tessalonice rze krwaw za-

rzdzi, a potem w Medyolanie do kocioa wej pragn,
powstrzyma go Biskup w. Ambroy i kaza mu stan
midzy pokutnikami; a kiedy cesarz na swoje usprawiedli-

wienie przytoczy Dawida równie grzesznego i mobójc,
wówczas czcigodny Biskup odrzek: ,,Naladowae Da-

wida grzeszcego, naladuje go teraz pokutujcego."

Równie musieli i cesarz Ludwik i Edgar król AngielsKJ i

wielu innych wspólnie z grzesznikami podda si publicznej

pokucie. O pewnej znakomitej pani pisze w. Hieronim

(^List rJO,) e pokut publiczn odprawia dla tego, i za y-
cia swego cudzolonego maonka inny zwizek maeski
zawara. Kapani tylko i dyakonowie niebywali dopuszcza-

ni do publicznej pokuty, ale jeli który z ni('i dopuci si
grzechu zasugujcego na tak pokut, to by ze swego u-

rzdu usunity, z listy ka])anów lub dyakonów wykrelo-

ny i do jakiego klasztoru na tajemn ale srog pokut
wtrcony: nie mogli oni wicej do swojej godnoci powró-

ci; podobnie te nikt nie móg by wywiconym, kto

kiedy na i)ubliczn pokut by skazanym. Uwaano, e
taka skaza ponia wielce godno sugi otarza.

Szymon. Czy musiano te tak pokut odbywa za

grzecliy tajemne^

Proboszcz. Waciwie nie, wyjwszy, jeli szo o ja-

kie nadzwyczajne grzechy, bo bywao. e wielu clirzecijan

przez gorliwo i pokor podejmowali si publicznej poku-

ty, lubo do niej wedug karnoci kocielnej obowizani nie

byli, ani te j)rzez biskupa na to skazani •*{ dla tego móg
by i spowiednik bez naraenia na zdrad sekretu spowiedzi

za j)okut naznaczy, aby penitent, rzekomo z pobonej

gorliwoci, takiej pokucie si podda.*

Szymon. A jakie pokuty naznaczono tym, co

jawnie nie grzeszyli?
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Proboszcz. W tym razie musia si spowiednik do

ustaw pokutnych Kocioa zastosowywa. Ustawy te ze-

brane byy z rozmaityci Synodów i z Ojców Kocioa. W u-

stawach tyci nie ma krótkich modlitw, maych jamun,
wstrzemiliwoci w pokarmacli, lub innych drobnych po-

kut, jakie teraz kapani naznaczaj, ale s tam uciliwe i

twarde uczynki pokutne. Tak np. za krzywoprzysistwo

oznaczony jest post czterdziestodniowy o chlebie i wodzie,

oraz siedmioletnie w szczerej wewntrznej pokucie wytrwa-

nie; takieje pokucie podlega i ten, co drugiego do krzy-

woprzysiztwa przywiód. Bluniercy bywali po raz pier-

wszy karani przez dni siedem, a za drugim razem przez dni

czternacie skazywani na post o cilebie i wodzie; dla gwa-
ccych niedziel lub wita naznaczan bywaa pokuta trzy-

dniowego postu o chlebie i wodzie; a dziesiciodniowa dla

rozmawiajcych w kociele; jeliby kto rodziców przeklina,

bywa skazywany na dni czterdzieci, a jeli ich uderzy,

na cay rok takieje pokuty. Jeli kto choby w maej rze-

czy kogo zniesawi, winien by odpowiednio do wyrzdzo-
nej krzywdy trzy, do siedmiu dni poci. Mae, raz lub

powtórnie popeniane kradziee byway obok wynagrodze-

nia krzywdy jednoroczn pokut karcone; za pijastwo o-

znaczon bya pokuta postu przez dni czternacie itp. Taka
surowo trwaa a do dwunastego stulecia, w którym to

wieku Koció si widzia zniewolonym do folgowania i do
nienastawania na konieczne zastosowanie si do tych ustaw;

a oznaczenie rodzaju, sposobu i dugoci pokuty roztropno-

ci kapanów pozostawi. Wszelako yczeniem jest Ko-
cioa wyraonem na Soborze Trydt^nckini, eby kapani te

ustawy kocielne w uszanowaniu mieli i na nie jakoby na

zwierciada si zaj)atry wali, aeby przez zbyt lekkie pokuty

sumienia grzeszników nie usypiali, ale prawdziwego ducha
pokuty cih* strzegli.

Szymon. W jakim to czasie te publiczne pokuty

ustay^

Proboszcz. To zapytanie naprowadza nas na okoli-
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cznod, któr wol do przyszej rozmowy odoy, bo na

dokadne i wyczerpujce objanienie tego zadania, dzi
przy spónionej porze, moeby mi i czasu zabrako. Mam
tu na myli odpusty. Pozwólcie tedy, e wam na to pyta-

nie, na pierwszem wieczorneni zebraniu odpowiem; bdzie

to pierwsze pytanie, którem was zajm.



ROZMOWA XXV.

O odpustach i o sakramencie ostatniego namaszczenia.

Zwizek nauki poprzedniej z odpustami.— Kiedy i dla czego u-

staiy publiczne pokuty.— Pocztek odpustów. — Dla czego warunki

odpustu s tak atwe.—Odpusty zupene i czstkowe.— Jaka jest pe-

wnod poz3^skanego zupenego odpustu.— Czy to odpusty spowodo-

wa}' przewrót religijny Xyi wieku. — Jubileusz, jego nazwanie i

znaczenie. — Prawo Mojeszowe. — Warunki Jubileuszu. —Jego o-

twarcie w Rzymie.— Dla czego odpusty tylko Papie udziela. — Od-

pusty faszywe.—Laska penitencjarjuszów na Jasnej Górze.

Szymon po przybyciu proboszcza uprzedzajc jego

przemówienie, w te sowa si odezwa:

*Nauka ostatnia wiele nam nastrczaa uwag, rozpra-

wialimy o niej po odejciu ksidza proboszcza dosy dugo,
szczególniej ocenialimy wielk pobono i gorliwo pier-

wotnyci clirzecijan, którzy si za cisze grzeciy tak su-

rowych pokut podejmowali i z ca gorliwoci takowe

speniali. Podziwialimy icli pokor i posuszestwo wzgl-

dem witej matki Kocioa katolickiego. Zaiste, taka

cika pokuta zdolna bya oszczdzi im kary ognia czyco-

wego. I^odzi wialimy wielk mio naszego Kocioa wzgl-

dem grzeszników, który uwzgldni nawet ozibo chrze-

cijan póniejszycli wieków. Pobudzalimy si ztd do gor-

liwego zadosy uczynienia za grzechy i do niepoprzestawa-

nia na zbyt l<*kkich })okutacli przez spowiedników nam na-

znaczanycli. Domylamy si te, e z temi pokutami pu-

blicznemi odpusty dawniejsze i obecne maj najcilejszy

zwizek, i e zdolne s clio w czci karno pierwotnego

Kocioa, zastpi.^
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Proboszcz. *Wielce mnie to pociesza, ecie z nauki

mojej tak znakomit korzy, jakiej si mniej sx)odziewa-

em, odnieli i dla tego wprost do rozwizania zadanego mi
w kocu zeszej nauki pytania, przystpuj.*

Zapytywae si kochany Szymonie, kiedy mianowicie

publiczne pokuty w praktyce Kocioa katolickiego ustay.

To dziao si okoo tego czasu, kiedy kapani byli znie-

woleni na grzechy ludu, wedug kanonicznych ustaw tak

surowo nie nastawa, to jest, okoo jedenastego i dwuna-

stego wieku. Najblisz za przyczyn byy znane w hi-

Btorji wojny krzyowe o wyzwolenie Ziemi w. Chrzeci-

jascy monarchowie, powzili onego czasu chwalebny za-

miar zdobycia Ziemi w., aby uciemionych tam chrzeci-

jan, z pod cikiego saracenów jarzma wyswobodzi. Urban
II Papie, na Synodzie w Klermoncie, oywi ducha i za-

chci wszystkich chrzecijan Kuropy do tego przedsiwzi-

cia, aby monarchowie albo datkami pieninymi wsparli,

albo te dla mioci witej wiary, sami osobicie pod bro-

ni stanli i do wojny krzyowej si przyczynili. Liczne

utrudzenia, jakie im w udziale przypadn, bd im poli-

czone tak, jakoby za grzechy swoje kocieln pokut z ca
surowoci odbyli. Dla tych za, coby albo dla wieku,

albo dla pci, lub dla sal)oci ciaa, nie mogli w tej wy-

prawie osobicie bra udziau, miaa jamuna zastpi ka-

ry kocielne za ich grzechy przynalene. Tutaj waciwie
by pocztek odpustów, a koniec publicznej kocielnej po-

kuty. Wedug swej wadzy, jak Koció ma zwizywania
i rozwizywania na ziemi, zamieni on dotychczasowe po-

kuty publiczne na tak posug zarówno dla Kocioa, jako

i dla ówczesnych wiernych nadzwyczaj wan. Gdyby
chrzecijanie nie byli z tak si przeciwko niewiernym

wyruszyli, toby ci zaiste mogli byli ca Kuro]) zawojowa
i byli])y clirzecijanizm w Kuropie ze wszystkiem znieli,

jak to ju uczynili w Afryce, gdzie niegdy Koció ka-

tolicki niezmiernie si rozkrzewi, gdzie wici Augustyn
I Cyprjan yli, a Koció w caym blasku jania.
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Tomasz. Wic odpusty dopiero od wieku dwunaste-

go swój pocztek wywodz?
Proboszcz. Wedug tego sposobu, jaki si obecnie

praktykuje, to tak jest; lecz wedug swojej istoty i zna-

czenia, s one równie stare jak Koció. Wyej ju wspo-

mniaem, mówic o pokutach publicznycli, e w onycli cza-

sacli, kiedy z ca cisoci pokuty przestrzegano, to nie-

którym penitentom ze wzgldu na icli gorliwo, pokut
skracano, a chorych i sabych uwzgldniano. Zdarzay si
te czsto i wstawiennictwa mczenników, dla których nie-

którym penitentom równie folgowano. Jako przeto w o-

nych czasach zasugi witych Chrystusowych, albo wi-
ksz pokutnika gorliwo, poczytywano jako powetowanie

pozostaej jeszcze pokuty, tak te i powicenie si w tru

dach wojennych, dla pokonania niewiernych, zagraaj-
cych istnieniu i caoci chrzecijastwa wzamian za uczynki

pokutne przyjmowano.

Po skoczonych wojnach krzyowych, gdy ju sposo-

bnoci nie byo do walczenia w obronie wiary, musiaa te
i niejaka zmiana w szafowaniu odpustów nastpi. Jeli

tedy ktoda odpuszczenia tych kocielnych pokut, musia
przedewszystkiem sta si zdolnym do pozyskania odpustu,

a to przez oczyszczenie si z grzechów, bez czego odpustu

adnego pozyska nie mona, a nastpnie spenia jakie

uczynki za^tjiujce, owe dawne zadosy uczynienia, a ta-

kiemi byy: jamuny na okup niewolników pod jarzmem

saracenów zostajacy cli, albo na budow jakiego kocioa,
na misje katolickie itp., albo na jakie inne dobre uczynki,

któremiby grzesznik swoj prawdziw gorliwo okaza, a

nadto modlitwy, na uproszenie rozkrzewienia wiary, po-

konanie kacerstw, nawrócenie grzeszników i tj). 'J'e s do-

td jeszczi; cile o)owizujc(^ warunki do pozyskania od-

pustu ofl Kocioa katolickiiigo.

Tomasz. Albo to dzisiejsi grz«^sznicy ni(^ zasuguj
na równie cikie i surowe pokuty, jak owi dawniejsi^

Dla tego to nie pojmuj, jakim sposobciui ol)ecni(* grzech
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przez przyjcie pokuty i komuuji w., przez zwiedzenie ko-

cioa i odmówieuie odpustowych modlitw moe by odpo
kutowanym, za który dawniej kilkoletnie pokuty trzeba

byo odbywa.
Proboszcz. Musz twoje zdanie sprostowa; mnie-

masz, e grzech przez pokutn modlitw, przez odwiedzenie

kocioa bywa odi)okutowanym; odpokutowanie za czyli

rozgrzeszenie, pozyskuje si jedynie przez godn sakra-

mentaln pokut. Jeeli za masz do nadmienienia, e od-

pokutowanie kar doczesnych, które niegdy tak surowe

byo, obecnie tak wielce zagodzone zostao, rzecz si tak

ma: dawni chrzecijanie byli poboni i gorliwi i spacali

dug swoich grzechów uczynkami pokutnymi publicznie,

przez szereg lat a do ostatniego szelka, my za zniewie-

ciali i opieszali chrzecijanie jestemy zymi dunikami.
Nasza pycha, pieszczotliwo, lenistwo, oburzayby si,

gdyby Koció chcia dawne ustawy pokutne ponowi i wy-

powiedzielibymy matce naszej Kocioowi mio, wierno
i posuszestwo, wolelibymy nawet religj porzuci, ani-

eli nasz nieugity kark znów pod jarzmem dawnych pokut

ugi. Wic có czyni Koció? wybiera z dwojga zego,

mniejsze, nie zwalniajc nas wyranie od dawnych pokut,

folguje nieco naszym skonnociom, zaspakaja si tym-

czasem niektórymi dobrymi uczynkami: pobon sakramen-

taln spowiedzi i komunj w., pielgrzymk, jamun
dla ndzarzy, itj). Przyjmuje to wzamian za owe uczynki

pokutne, których uiszczenia spodziewa si nie moe. a tem

samem poczytuje t si)at za wan i przynca nas obietni-

cami zupenych odpustów, któremi ze skarl^nicy zasug

Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego wityci, nasze ka-

ry grzrchowe, którt^bymy powinni o8ol:)icie ponosi, maj
by odpuszczone, jeeli my, obok tego do miosierdzia Bo-

skiego, do jego pomocy w klskach powszec^linycli si ucie-

kamy, a o pomnoenie Kocioa katolickiego i utrzymanie

wiary, o nawrócenie pogan, kacerzy i grzeszników, o je

dno i pokój panów katolickicli, modlitwy odprawiamy.
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Tomasz. Czy jednak przez sfolgowanie tych uczyn-

ków pokutnych, na jakie Koció zezwala, bywaj i kary

czycowe odpuszczane?

Proboszcz. Niezawodnie, o tyle, o ileby one przez

przyjcie i spenienie owych pokut byy odpuszczone; ina-

czej odpust, jaki Koció od najdawniejszych czasów udzie-

la, nie byby adnem dobrodziejstwem, ale byby zgub
dla grzeszników; udzielanoby grzesznikom w tem yciu

czstk jakiej aski, za którby w przyszym ywocie, tym

ciej musieli pokutowa.
Szymon. A có znaczy owo odrónianie odpustu

zupenego od odpustu czstkowego?

Proboszcz. Odpustem zupenym zowie si ten, któ-

rym wszystkie pokuty kocielne, któreby grzesznik winien

by spenia, bywaj odpuszczone. Z nim czy si odpu-

szczenie wszystkich kar doczesnych, o tyle, o ileby one

odpuszczone byy, gdyby pokutujcy owe darowane poku-

ty by speni. Odpust za czstkowy jest odpuszczeniem

czyli sfolgowaniem siedmiu, czterdziestodniowych, rocz-

nych, lub siedmiorocznych pokut, a z nim odpuszczone,

odpuszczenie odpowiednich kar doczesnych, któreby byy
gdyby grzesznik by jj^rzez ten czas rzeczywicie pokuto-

wa.
Tomasz. Jeli wic Koció pod takimi lekkimi

warunkami, o jakich wspomniano, zupeny odpust udziela,

to czy chrzecijanin, który dugo w naogu cikich grze-

chów by pogrony, dopeniwszy tych warunków, bdzie
wolnym od wszelkich kar doczesnych w tem yciu i w czy-

cu na przypadajcych, i to, e tak powiem odrazu w je-

dnem okamgnieniu? a zatem czy zestarzay, osiwiay grze-

sznik, nie pozostanie ju Bogu adnej pokuty, ani zadosy
uczynienia dunym?

Proboszcz. O tem Koció bynajmniej nie myli, bo

nie moe orzeczenia (ewangelicznego: .,(Jzyi'icie godne owo-

ce pokuty" {Maili. UL X) niweczy; Chrystus da Kocio-

owi wadz udzielania odpustów dla poytku i zbudowania.



ir>2

a nie dla psowania religji. Gdyby przez odpust zupeny, za

kadym razem niewtpliwie wszystkie przynalene kary

grzechowe, nawet i w czyca byy zniesione, toby wanie
najzoliwsi grzesznicy na to si spuszczali, mylc sobie:

Po o ja mam przez post i umartwienia, przez modlitwy i

inne pobone wiczenia, przez dyscypliny i inne uczynki

pokutne, za grzechy zadosyuczynienie spenia: jeden

jedyny acno mogcy by pozyskany odpust (np. jedno od-

pravvieiiie drogi krzyowej,) ju mnie odrazu od wszystkiego

uwolni. Grzesznicy tern swobodniej do swoich grzechów

powracaliby, a coraz to mniej uznawaliby ciko i zo-

liwo grzechu, obaw Boskiej sprawiedliwoci, gdyby
nabyli przekonania, e wszystkie zasuone kary bd im

z ich regestru przez odpust zupeny jakoby mokr gbk
wymazane. Koció pragnie przedewszystkiem, aby grze-

sznik pr/ez szczer pokut, z winy grzechowej si zwolni,

wieczne karanie na doczesne zamieni; dla zwolnienia si
za od tego doczesnego karania, aby usiowa tyle czyni,

ile tylko moe wedug teraniejszych zmienionych okoli-

cznoci; aby si za zobowizanego przed Bosk sprawiedli-

woci dunika poczytywa, aby poci o tyle, o ile mu na

to zdrowie i siy starcz, aby jamun wedug swej zamo-

noci si okupowa, swoje ciao przez umartwienia moliwe,

odpowiednie do jego si i zdrowia umartwia i karci. A
wówczas trzeba przyzna, e grzesznik tak modlitw, ja-

munami, wiczeniami w karceniu swego ciaa, bardzo

wiele, luboby moe nie ze wszystkiem to, co si Boskiej

sprawiedliwoci zaduy, spaci, a pomimo to jeszczeby

mu dosy karania w tym, albo przyszym ywocie do od-

cierpienia pozostao, r^ecz te reszt chociaby wielk bya,

jak saby czowiek, po wyteniu wszelkich si dunym
Boskiej sprawiedliwoci pozostanie, Koci(') mu i)rzez od-

pust zupeny, daruje.

Szymon. Zaczem grzesznik, co kilkakrotnie ciko
Pana Boga obrazi, luboby wszystkie warunki odpustowe

speni, moe jednak odpustu nie dostpi, i)oniewa na
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krótko przed odpustem jeszcze by cikim grzesznikiem

i adnych uczynków nie spenia.

Proboszcz. Owszem, i to jeszcze jest moebnem;
wielko i arliwo pokuty, serdeczna mio Boga, gbo-
ka skrucha i obrzydzenie mnóstwa i szkaradnoci grzechów,

szczere pragnienie zadosyuczynienia, choby z narae-

niem zdrowia i ycia, to wszystko moe tak wielk w obli-

czu Boga sta si zasug i zasuone kary pokutne zastpi,
i nietylko odf)Ust mu pozyska, nietylko czstkowe ulenie

kar czycowych, ale cakowite odpuszczenie kar zasuonych
wyjedna mu moe, *jak tego przykad mamy na witej
Maryi Magdalenie, o której powiedzia Pan Jezus: ,,0d

puszczone jej s wiele grzechów, i wielce umiowaa. A
komu mao odpuszczaj, mao miuje" (^uk. VII, 47;) i

wzgldem otra na krzyu, któremu obieca Pan Jezus, i
z nim (isi-^ jeszcze bdzie w raju; zkd wnosi mona, e
otr ów jednoczenie prawie z Panem Jezusem znalaz si
w otchani i uwolniony zosta od kar czycowych. Ale Ma-
gdalena, pomimo odpustu zupenego pozostaa jeszcze na
ziemi dla przysporzenia sobie przez dugoletni cik po-

kut obfitszej uadgrody w niebie.* Wszelako al taki i

skrucha jest bardzo rzadk i wyjtkow, i j do cudów
aski Boej zaliczy moua, a grzesznik, luboby by tak
skrucli przejty, nie byby atoli w stanie upewui si o

stopniu takiej skruchy, a wic i wielkoci jej zasugi wobec
Boga. Mdrze przeto i przezornie postpuje, jeeli po u-

zyskanym zupenym odpucie, pomimo najwikszej skru-

chy, niezaniedbuje w bojani Boej i w pokutnem yciu
wiczy si aby to, czego mu brakuje, pozyska.

Szymon. Wic aden grzf^sznik nie moe mie pe-

wnoci, e (Jii w yciu swojeni cioby jeden zupeny odpust

rzeczywicie i cakowicie pozyska'^

Proboszcz. Wanif^ te ta niepewno utrzymuje

grzesznika w szrankach obawy o ])rzyszo i w ducliu nie-

UHtannej pokuty; i na tern zaley prawdziwy ducli, zamiar

i intencja reli^^ji clir/j-cijaski^^-j. Dla tego to mówi w.
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Augustyn: ,,Cale ycie chrzecijanina powinno by nieu-

stann pokut/' T myl byli wskro przejci starodawni

równie jak tegoczeni pokutnicy; niewtpliwie i oni si
take starali o pozyskanie odpustu i sposobili si zaiste

lepiej, anieli ktokolwiek z nas, do pozyskania tych skar.

bów aski. Wszelako nigdy broni umartwienia nie skada-

li; postami, czuwaniem, karceniem swego ciaa, poskra-

miali grzeszne swoje dze i nigdy nie sdzili, eby mogli

zniewavjnemu Bogu da zupene zadosy uczynienie; trwa-

li wci Av pokucie dopóty, póki si sami w proch nie za-

mienili i z bojani, z dreniem do ostatniego tchu ywota
sprawowali zbawienie swoje. Staraniem ich byo od czasu

do czasu wicej a wicej odpustów pozyskiwa; i do czego-

by to suyo, jeliby byli wierzyli, e pierwszy lepszy od-

pust, który po prawdziwem nawróceniu zyskali, ju ich od

obowizku pokuty na ca przyszo uwolni? I owszem,

oni zawsze na pamici mieli: Bylimy grzesznikami, to

rzecz pewna; ale to, czymy ju wszystko spenili, czego

si Bóg od pokutujcych domaga i czy nasze dotychczasowe

pokutne uczynki s wystarczajce, czymy sobie u Boga
wysuyli cakowite, przypadajcego na nas karania, od-

puszczenie, to jeszcze rzecz niepewna; dla tego postanawia-

my czyni co moemy i dziaa, dopóki yjemy, zanim noc

nas nie zaskoczy, w której ju nic wysugiwa sobie nie

bdzie mona. Taka to bya myl witych Paskich, tak
myl niech bdzie przejty kady clirzecijanin i niecii ma
w Bogu nadziej, e mu przez wzgld na jego owoce poku-

tne, oraz przez wzgld na pozyskane odpusty ask udzieli,

ale niech sobie nie dowierza, jakoby ju zadosy uczyni i

aski Boej godnym i pewnym zosta.

*W ])rzypuszczeniu nawet, eby kto z objawienia Bo-

ego wiedzia, tak jak w. Marya Magdalena od samego
Pana Jezusa upewnion bya, e jej Bóg wszystko karanie

darowa; to przecie uczynki pokutne wymagane s raz dla

powetowania wyrzdzonej Bogu zniewagi, a powtóre, dla

zjednania sobie wikszej nagrody w niebie. Bo, ,,w domu
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Ojca Mego, mówi Pan Jezus mieszka jest wiele." Najw.
Marya Panna najmniejszym, nawet powszednim grzechem

ycia swego nie skalaa, a przecie w ubóstwie, w udr-
czeniu ciaa, w modlitwie, w uczynkach miosiernych do

koca ycia dotrwaa, jedynie dla tego, aby chwa Boga,

zbawienie swoje i zadosyuczynienie za grzechy wszystkich

grzeszników wicej a wicej pomnaa. Tymbardziej wic
grzesznik pomimo pozyskanych licznych zupenych odpu-

stów, luboby móg mie pewno o darowaniu mu kar do-

czesnych i czycowych, nigdy uczynków pokutnych zanie-

dbywa nie moe, bo kto w yciu pobonem i umartwionem
nie postpuje, ten si niezawodnie wstecz cofa i upadnie;

wszak i nawrócony Zacheusz nie ograniczy si na tem. e-

by krzywdy wyrzdzone blinim wynagrodzi, ale posta-

nowi poow dóbr swoich rozda ubogim, a jeeli kogo

w czem pokrzywdzi zwróci mu w czwórnasób.*

Tomasz. Albo to ten wielki przewrót religijny sze-

snastego stulecia nie by odpustami spowodowany?

Proboszcz. Wielkiego upadku i smutnego odszcze-

piestwa licznych Kocioa czonków, nie tyle przyczyn,

ile pozorem tylko, by odpust onego czasu udzielony. Leon
X Papie powzi zamiar zbudowania, istniejcej dotd, o-

gromnej bazyliki w. Piotra i uzna to za rzecz waciw,
aby matka wszystkich kocioów caego wiata, wspania-

oci i wytrwaoci wszystkie inne kocioy przewyszaa.
Aby za rodki opdzenia kosztów ogromnej budowy po-

zyska, zachca wiernych do ofiar dobrowolnych, podobnie

jak w najnowszych czasach Papie Pius IX znów zachca
do takiche ofiar, celem odbudowania zgorzaego kocioa
w. Pawa, i jako tu i ówdzie zachcaj wiernych, aby si
do zbudowania kocioów, w bit^idnych zwaszcza parafjacli,

przyczyniali. Aeby za wit-rnych tymbardziej do tej do-

broczynnoci skoni i eby da dowód wdzicznoci za ofia-

rowane datki, ogosi Pa[)ie odpust, którego udzielanie

niemniej i zbieranie darów ])ieninych, poleci czonkom
zgromadzenia w. Dominika. .I(;eli gdzie czonkowi*^ tego
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zgromadzenia reszt w blduem zrozumieniu przedstawiali;

jeeli datki pienine, jako najglówniejs-ty warunek, a

P^"zyjcie w. Sakramentów jako rzecz podrzdn i dodatko-

w wymieniali: to w tern adnego udziau nie mia cay
Koció Boy, a na wit Stolic Apostolsk adna z tego

pow^odu wina nie spada. I owszem, skoro si tylko te za-

rzuty przeciwko nim ro/gosily, zostali oni wystpni do od-

powiedzialnoci pocigani. I byoby si to wszystko w ci-

choci utaro, gdyby August janie o takie pierwszestwo

dane Dominikanom, nie byli si stali zazdrosnymi i urao-

nymi i gdyby Luter, czonek tego zakonu, nie by jawnie,

l)ocztkowo prawie tylko, przeciwko naduyciom, ale pó-

uiej i przeciwko samej nauce Kocioa o odpustach, a na-

stpnie innych artykuach wiary nie wystpowa. To byo
liasem do wybuchu wielkiego, smutnego, dotd trwajce-

go odszczepiestwa, którego róda jednak nie w owej spo-

rowi poddanej nauce szuka naley, ale w niewiarze i w roz-

przenia obyczajów bardzo wielu chrzecijan katelików,

którzy wród tych sprzeczek znaleli pretekst do wyamania
si z pod karnoci kocielnej i do popuszczenia cugli swoim

namitnociom, oraz do zagarnienia klasztornych i duclio-

wnych majtków.
Szymon. A có znaczy ów wielki odpust w kato-

lickim Kociele, który fltibUenszem zowi?

Proboszcz. Jubileusz, co do swej istoty, nie róni si
od odpustu zupenego, tylko niektórymi si przywilejami

odznacza. Mianowicie za, e podczas Jubileuszu ma wadz
kady spowiednik do rozgrzeszenia ze wszystkich grzechów,

nawet Stolicy Apostolskiej szcz(*gólniej zastrzeonych, od

których podczas innych zwykych odpustów rozgrzesza nie

moe, a nadto wolno spowiednikowi wszystkie luby, wy-

jwszy te, które sobie Stolica Apostolska szczególniej za-

strzega, na inne dobre uczynki zamienia. Pierwszy taki

odpust ju:>ileuszowy ogoszony by w roku 1800 i wedug
tego rozporzdzenia mia si ponawia co lat 100, a zatem

znów w roku 1400 przypad. Jednak skutkiem naglcycli
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da ludu rzymskiego, przecig tych lat skrócono do 50,

tak, e nastpny odpust Jubileuszowy za Klemensa VIgo
odby si w roku 1350. Wkrótce potem dla upamitnienia

33-ci lat ycia Chrystusowego skrócono termin do lat 33;

wreszcie ten przecig czasu oznaczono na lat 25. Ojciec

w. Pawe II, który w roku 1470 to rozporzdzenie wyda,
postpi tak uwzgldniajc krótko i uomno ycia ludz-

kiego, zwaszcza e najliczniejsi ludzie nie doczekawszy lat

50 ciu umieraj, a ci w cigu swego ycia odpustu tak

penego ask, doy i z niego korzystaby nie mogli. Po-

cztkowo, mona byo ten odpust pozyska tylko w samym
Rzymie i trzeba byo osobicie w tym celu do Rzymu si
uda, aby tam miejsca i groby Mczenników odwiedzi;

ale tene Papie pora pierwszy rozcign odpust Jubile-

uszowy na cay wiat i do wszystkich kocioów.
Oprócz tych dwudziestopicioletnich perjodów. Jubi-

leusz obchodzi si po kadym wyborze nowego Papiea.

Sykstus V Papie, yjcy okoo roku 1590, rozpisa taki

Jubileusz dla zjednania sobie opieki Boej w wykonaniu

swojego witego urzdu. Za jego przykadem poszli na-

stpni Papiee. Byway te i w czasie porednim takie

Jubileusze ogaszane, jeli naglce potrzeby, odnoszce
si do dobra caego kocioa tego wymagay.

Szymon. Zkd pochodzi nazwanie Jubileuszu?

Proboszcz. Wyrazu tego ju i w inny cli okoliczno-

ciach uywano: rozumie si za przez ten wyraz termin:

Bto, pidziesit i dwudziestopicioletni jakiego radosnego

wypadku. ^) Chrzecijaski za Jubileusz jest uroczystem

uznaniem wdzicznoci za wywiadczon nam ask odku-

pienia i wcielenia Syna Boego. Obok tego, jest w tern

gównie wspomnienie ydowskiego ju)ileu8zu, który si u

nich co lat pirlziesit obchodzi, a który w rozdziale

') *\V wieku naszym weszy w zwyczaj jubileusze Awiatowe

z bahych n}iw<'t, a czysto smutnej pamici powodów o(l)vwaue; lecz

te z relijrjjj adnej h^czno^ci nie majj^.*
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XXVtym 3 ciej ksigi Mojeszowej jest nakazany. We-
dug tego prawa najprzód obowizkiem byo, wszystkicli

niewolników ydowskicli w roku jubileuszowym usamowol-

ni. To uwalnianie ze sualstwa doczesnego poczytywano
w Kociele chrzecijaskim za figur powszechnego uwol-

nienia chrzecijan z pod jarzma grzechów i niewoli piekie,

którego to oswobodzenia dostpujgrzesznicy po spenieniu

])rzepisanej spowiedzi i innych w tym czasie oznaczonych

warunków. Uwaano te owo oswobodzenie ydowskich
niewolników z ich dotychczasowych obowizków, jako fi-

gur ulenia niektórych lubów; dla tego to podczas Jubi-

leuszu spowiednik do tego, jak si wyej rzeko, umoco-

w^anym bywa. Powtóre, musiay te wszelkie majtki
ziemskie i grunta, które dla jakiej ndzy w cudze rce prze-

szy, albo zastawione byy, zosta zwróconymi pierwotne-

mu wacicielowi.

To prawo regulujce majtki zostao ustanowione, aby

12 pokole Izraelskich, przez zamian posiadoci ziemskich

pomidzy sob si nie pomieszay, ale, aby kade pokolenie

w swojej posiadoci si utrzymywao, wedug pierwotnego

dziau ziemi Chananejskiej za Jozuego sporzdzonego; co
podobnego dzieje si w duchowym chrzecijaskim Jubile-

uszu. ^Grzesznik na wzór Ezawa, za marn soczewic za-

przeda prawo swojego pierworodztwa, a na wzór marno-

trawnego syna, zmarnowa czstk swojego dziedzictwa.*

Owó przez Jubileusz, odzyskuje utracony skarb aski, mi-

oci i przyjani Boej, powraca do pierwotnego prawa, do-

bre jego uczynki i zasugi, przez grzech umorzone, znów do

swej ywotnoci wracaj i bywa do ludu Boego, do wi-
tych obcowania znów zaliczonym. Potrzecie, nie wolno

byo ydom w roku jubileuszowym swojego pola uprawia,

wszystko co ziemia w owocach lub urodzajach sama z siebie

wydaa, musiao by ubogim i cudzoziemcom pozostawione;

to prawo ydowskie bardzo wspaniale pikno jamuny
wykazuje, któr Koció Boy swoim wiernym, obok innych

dobrych uczynków dla pozyskania odpustu jubileuszowego
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zaleca. Poczioarte, przyobieca Bóg ydom, e ^ roku ju-

bileusz poprzedzajcym, tak ydowskiej ziemi pobogosawi,
aeby owoce jej na lat trzy wystarczyy {Lewit. XXV, 21;)

ten urodzaj, do rzeczy doczesnych si odnoszcy, moe nam
przedstawi obraz bogosawiestwa duchowego, jakie Bóg
podczas Jubileuszu w sercach wiernych pomnaa, a z któ-

rego bogate i drogocenne owoce pokuty na cay wiat
chrzecijaski spywaj.

Szymon. A có naley czyni, eby taki odpust ju-

bileuszowy pozyska?

Proboszcz. Oprócz godnej, sakramentalnej pokuty

i przyjcia Komunji w., naznacza si kilkakrotnie w cigu
kilku dni zwiedzanie kocioów, gdzie odmawiane by ma-

j oznaczone modlitwy o uproszenie wzrostu Kocioa kato-

lickiego, o wytpienie kacerstw, o ask dla Ojca w. o

zgod panujcych i o inne potrzeby. Obok tego, zalecane

s jeszcze inne uczynki pokutne jako to: posty, jamuny
itd., przepisane dla tych, co z takiego odpustu korzysta

praga. W samym za Rzymie odbywa si otwarcie jubi-

leuszu z osobliw uroczystoci.

Szymon. Moeby ksidz proboszcz by askaw opo-

wiedzie nam co o tej uroczystoci.

Proboszcz. W uroczysto Wniebowstpienia Pa-
skiego, w roku jubileusz poprzedzajcym, bywa odpust ju-

bileuszowy w Rzymie dla caego chrzecijastwa zapowie-

dziany. Dzieje si to w kociele Watykaskim, gdzie pod-

czas sumy, po odpiewaniu Ewaiigelji w., czytany bywa
list czyli tak zwana Bulla })a])iezka. W wigilj Boego Na-

rodzenia tego samego roku, odbywa si rano uroczysta pro-

cesja rzymskiego duchowiestwa i ludu, jako pobone przy-

gotowanie do rozpocz si majcego roku ju^ileuszowego;

powtórnie procesja czyni si tego samego duia popoudniu,
która wychodzi z pai)iezkiej kaplicy do kocioa gównego
w. Piotra; j)rzewodniczy Jtij Ojci«*c w. w otoczeniu kar-

dynaów, wszyscy z Jarzceni wiatem, niemniej ksita
i znakomite w Rzynii^ znajrlnjce si osoby. W kociele
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w. Piotra przed Najw. Sakramentem podczas piewu V€7ii

Creator, wzywaj Ducha w.; poczem bierze Papie w rk
zoty mot i udaje si w towarzystwie wszystkicli kardyna-

ów do jednyci, od ostatniego jubileuszu zamurowanyci
drzwi kocielnych, uderza motkiem trzy razy i wymawia
sowa królewskiego Proroka: ,, Roztwórzcie si drzwi spra-

wiedliwoci, abym niemi wszed ku chwale Pana." pie-
wa nastpnie niektóre wiersze z tego psalmu, podczas któ-

rych burzone bywaj drzwi od ostatniego jubileuszu zamu-

rowane. Po odmówieniu przez Papiea innych jeszcze mo-

dlitw, bierze wreszcie Ojciec w. krzy w rk i rozpoczyna

na klczkach hymn dzikczynny: Te Demu laudarnns.

Podczas piewu, przechodzi przez wyamane drzwi do gó-
wnego otarza, gdzie po skoiiczonem Te IJeuin, nieszpory

si rozpoczynaj. Jednoczenie gdy Ojciec w. osobicie t
ceremonj w kociele w. Piotra odprawia, bywaj w po-

dobny sposób otwierane przez kardynaów drzwi w innych

trzech kocioach: w kociele w. Pawa, w. Jana Latera-

neskiego i Najw. Maryi Panny Wikszej. Te troje drzwi

staj przez cay rok jubilileuszowy otworem, a do chwili,

w której w roku nastpnym, tj. wieczorem we wigilj Bo-

ego Narodzenia wród piewu, modlitw i ceremonji zosta-

n znów zamurowane. Do tej ceremonji powica Papie
materjay: wapno, piasek, kamie z uyciem kadzida i

wody wiconej, zakada kamie, na który srebrn kielni

kadzie wapno. Brama ta zowie si: Bram Ainit, czci
dla tego, e z tak uroc^zystoci jest przez najwyszego ka-

pana zaoon, zamknit i otwieran, czci e jest figur

bramy niebios, która si kluczem w. Piotra wszystkim po-

kutujcym grzesznikom w roku jubileuszowym otwiera.

Zowi j te i Bram zot albo dla tego, e si tu Papie
zotym motem posuguje, aby j roztworzy, ale prawdo-

podol)niej, e przez ni wielki skarb aski od])U8towej si
oznacza, którego cena wysz jest nad wszelkie zote i dro-

gie klejnoty.

Szymon. Cliciabym jeszcze o jedno zapyta: co za



161

znaczenie maj te mae czstkowe odpusty, przywizane do

medalików, róaców, krzyyków itp.? Mówi: ktoby ta-

ki medalik nosi, taki krzyyk pobonie pocaowa, na ta-

kim róacu si pomodli, ten pozyska tylodniowy, tylo-

letni odpust?

Proboszcz. Róaniec zmówi, albo przy pomocy me-

dalika lub szkaplerza, który kto na sobie nosi, wspomina
cnoty i wstawiennictwo witego wyraonego na nim i

w swojem sercu wzbudzi pragnienie, aby tego witego
naladowa, lub wstawiennictwa jego zawezwa; przy spoj-

rzeniu na krzyyk, który si w rku nosi lub cauje, wspo-

mina mk i boleci Pana Jezusa, s to wszystko rzeczy

bardzo chwalebne; dla tych to pobonych uczu, a nie dla

samego noszenia, caowania itp. bywa udzielany odpust;

bez modlitwy, rozmylania i wzniesienia swoich myli,

wszystkie te rzeczy nie przynosz wacicielowi adnego po-

ytku. Przedewszystkiem musz was ostrzedz i poradzi,

abycie czytajc o takich odpustach w rozmaitych ksie-
czkach, broszurkach lub kartkach, takowe rozsdnie roz-

wayli, rozpoznawali i oceniali. Jeli czasem czytacie o

odpucie dziesiciu tysicy albo wicej jeszcze lat, to je po-

czytujcie za kamliwe: w Rzymie, zkd wszystkie odpusty

pochodz, nie szafuj odpustami tak rozrzutnie i odpusty

w takiej formie si nie udzielaj. Oszustwem jest nie-

mniej, jeli gdzie zalecaj modlitewki, amulety, wiece,

paski i tym podobne izeczy i takowym przypisuj cudowne
skutki: ochron przeciw zranieniu lub postrzeleniu, szcz-
liwy poóg, ubezpieczenie si od powodzi lub poaru, nie-

wtpliwe wybawienie dusz z mk czycowycl). Wszystkie

te i tym podobne zabobony Koció potpia i niemi si brzy-

dzi. ""'Podobnie kamliwe i przez s[)eknlacje ki'amarzy roz-

powszeclinion(^ s kartki niby z nieba spade obiecujce, e
w.szelki' aski temu tylko su, ktoby je dziesiciu osobom
rozda. Takie kartki naley przt^lstawi proboszczowi,

aby lud [ostrzedz o oszustwie, a kramarzy do wytomacze-
nia si-, zkH je maj, pocign.*

I'ickii(«^ci Kocioa Katollfkle^fd. (i.
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Tomasz. A skde to, e odpusty wszystkie tylko

z Rzymu pochodzc Albo to kady biskup nie jest na-

stpc apostolskim i czy nie ma wadzy w swojej dyecezji

szafowania w niej skarbami ask Boycli?

Proboszcz. Pierwiastkowo, gdy publiczne pokuty
istniay, wielu biskupów udzielao nawet zupene odpusty.

Wypywa to z natury rzeczy, e kady biskup w obrbie

swojej dyecezji odbywane pokuty albo na inne dobre u-

czynki zamieni, albo zupenie od reszty x)okuty móg zwol-

ni. Ale póniej posuny si rzeczy zbyt daleko; wielu

biskupów udzielao za nadto wiele odpustów, jako si o to

uala czwarty Sobór Lateraski ^) z którego to powodu
wadza kocielna sza w poniewierk, a grzesznicy stawali

si zuchwaymi i grzechy sobie lekcewayli. Z tego to po-

wodu wspomniany Sobór w roku 1215 za Innocentego III

ograniczy wadz biskupi, albo raczej zgromadzeni tam
biskupi sami ustanowili prawo, moc którego sprawowanie

tej duchowej wadzy i szafowanie skarbem odpustowym
])rzeineli na Papiea, jako na najwysz gow Kocioa
z jediiem zastrzeeniem, e biskup kady w dniu konsekracji

kocioa mocen jest udzieli odpust jednoroczny, a w ro-

cznic powicenia odpust czterdziestodniowy. *Zazwy-

czaj te Stolica Apostolska upowania nowo-wywiconego
bisku])a do udzielania odpustu zupenego w dniu, w któ-

rym ten(^ Ingres do katedralnego kocioa odbywa, lub

jaki koció w swojej dyecezji po raz pierwszy odwiedza.*

Szymon. '-'Nie chciaem ks. proboszczowi przerywa
nauk wielce nas wszystkich zajmujcych o sakramencie

])okuty i o odpustach: ale jest rzecz jedna, której jestemy

wielce ciekawi, a której nam nikt objani nie umia;

mianowicie, co to znaczy, e tylko na Jasnej Górze kilku

s])owiedników ma przy konfesjonale dugie laski, którymi

dotykaj si gów klczcych przed nimi pobonycli pt-

ników. Wszystko, o czemeniy si dowiedzieli, zawiera

si w tych sowach: e dotknici tak lask, otrzymuj od-

pustu
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^Proboszcz. Podobnie jako i ty, jaLo i wy wszyscy

byem i ja zaciekawiony i dla tego udaem si o objanienie

do samego przeoonego zakonu 0.0. Paulinów, i oto do-

sowne objanienie jakie otrzymaem:

,,Aleksander VI Papie dnia 2-go maja 1493 roku przy-

wilej taki nada Jasnej Górze i prowincja Paulinów ma
prawo wybierania z grona Ojców zakonu czterech peni-

tencjarzy apostolskici. Przywilej ten Urban VIII Papie
dnia 26 czerwca ponowi i wyranie owiadczy, i ci na Ja-

snej Górze Penitencjaryusze maj takie same prawa jak

w Rzymie na Watykanie i w Loretto, posiadaj wadz roz-

grzeszania od grzechów, wyjwszy zastrzeonych samej Sto-

licy Apostolskiej, zmienianie lubów prostycli, wtpliwych,

niepewnych, warunkowych a nie uroczystych. Peniten-

cjaryusze ci, jako godo swej wadzy, maj dugie laski po-

wicone. Spowiadajcy si nietylko przed nimi, ale te
przed innymi kapanami, zbliaj si przed konfesjona, a

Penitencjaryusz lekko t lask, niby rózg pokuty, ich u-

derza. Kady, nawet bez spowiedzi, ale w duchu pokuty
przystpi moe, klka i uderzeniem lask otrzymuje od-

pust dni sto. Duch pokuty jest koniecznie wymagany,
gdy nie tylko sakramenta wymagaj stanu aski, ale i u-

ycie rzeczy powiconych, jeli niemi chcemy szczególnej

aski Boej dostpi."
*0 odpucie zupenym nie ma tu mowy, bo takiego

w czasach odpustowych dostpuj wszyscy pielgrzymi ten

koció zwiedzajcy po dopenieniu warunków odpusto-

wych. Sama bowiem pielgrzymka jest rodzajem dawnych
j)okut publicznych.*

Tu proboszcz nieco wytchnwszy oczekiwa, czy go kto

jeszcze^ w przedmiocie odpustów o co nie zapyta; gdy to nie

nastfjio odezwa si.

Szymon. Pod wzglciem odi)UHtów milmy ju dosta-

teczne objanienia. A e nam jeszcze czns starczy, wic
prosimy, aby ks. proboszcz by askaw, co bdzi^ uwaa
za potrzebne, nadmieni.
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o sakramencie ostatniego namaszczenia.

Proboszcz. yczeniu waszemu mog zadoey uczy-

ni, z uwagi, e w tym przedmiocie nie wiele mam do nad-

mienienia, reszta bowiem z katechizmu zapewne wam jest

znan.

Szymon. '-'Ostatnie namaszczenie, wyjwszy nagych
wypadków, zwykle poprzedza spowied i komunja w. Pa-

mit^tam, e nam ks. proboszcz ju mówi o komunji chorych,

czyli o wiatyku; obecnie radzibymy wiedzie, czy ostatnie

namaszczenie zawsze si czyo ze spowiedzi i komunj
wit.

Proboszcz. .lak bierzmowanie jest dopenieniem a-

ski chrztu witego, bo przez chrzest przyjmujemy wiar, a

w bierzmowaniu bywamy w niej utwierdzeni; tak samo i

ostatnie namaszczenie jest dla cliorych dopenieniem aski

sakramentalnego rozgrzeszenia, bo przez rozgrzeszenie do-

stpujemy odpuszczenia grzechów w ogólnoci, a sakra-

mentem ostatniego namaszczenia, bywaj nam odpuszczone

resztki grzechowe, któremy moe za grzecii nie poczytywali

i chorzy bywaj uzbrojeni ask Duclia w.. chronic ich

przeciwko najgwatowniejszym pokusom szatana, który

w ostatniej ciwili najusilniej kry, wedug sów w.l^iotra

(7, Piotr F, s,) jako lew ryczcy szukajc jakol^y dusz
umierajc poar: komunja w. za czy si ze wszystkie-

mi sakramentami. Z tego to powodu te sakramenta, o ile

by mogo, zawsze si ze sob czyy w staroytnych cza-

sacli clirzecijastwa. Wedug prawide' ,) sakrament o-

statniego namaszczenia udzielano przed w. wiatykiem: tak

si dziao w wiekacli Xlii XIII. Zdarzay si jednak wy-

padki, e namaszczt-nie na ostatku (po komunji w.) udzie-

lano. Za czasów wszake Soboru Trydenckiego przepis,

aby ostatnie namaszczenie nastpowao po w. wiatyku,

) Kat. liist. Scliniidtn. toni III. str. 127
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wkrótce si upowszechni. Dawniej nawet jeszcze natra-

fiaj si przykady, e chorzy w mieszkaniu swojem sucha-

li Mszy w., a potem przyjmowali komunj w. Zwyczaj

ten odkryto ju, jako istniejcy w IV wieku. I tak np.

wiadczy Uranus {Bolland, d. 4 Junii,) o w. Paulinie bis-

kupie Noli, synnym w IV wieku, e jeden z wezwanych
biskupów odprawi przy jego ou Msz w., poczem chory

przyj wiatyk wity.
W nastpnych wiekach napotykamy liczne tego przy-

kady. Nie rzadko te czytamy, e chorzy kazali nie sie-

bie do poblizkiego kocioa lub kaplicy domowej, aby tam
wysucha Mszy w. i przyj sakramenta umierajcych.

To pomidzy innemi powiadaj o w. Andomarze, yjcym
w VII wieku. Po przyjciu komunji w. odniesiono go

znowu na oe miertelne. W ywocie w. Wilhelma Opata
czjtsimj (Boi. t. .^ Jul.): dnia trzeciego choroby, kaza on

si zanie do kaplicy Najw. Maryi Panny i pokrzepi si
tam w. sakramentami, oleju chorych i otarza, gotujc
si do ostatniej walki. w. Odylj ksini, zaniesiono do

kocioa w. Jana Chrzciciela. W Ameryce poudniowej,

nawet w wieku XVI, byo we zwyczaju powszechnym, cho-

rych Indjan i niewolników wnosi do Domu Boego, dla

przyjcia wspomnianych sakramentów i w tym celu znaj-

doway si przy kocioacli tragi czyli lektyki. Wnosi
przynajmniej mona o tem z surowego zakazu takiego zwy-

czaju, przez Synod w Meksyku w roku 1585, a to zapewne

dlatego, e takie przenoszenie i)rzy])ieszao mier chorych.

W Kociele greckim ustanowieni byli lektykarze, któ-

rzy chorych nosili w l(*ktyce do kocioa. Zwyczaj ten do-

td jeszcze u (ireków w niektórych miejscach istnieje.*

Szymon. ^Lubomy flotrl zawsze si starali, aby

w domu chorego tak si urzdzi, aV)y z najwiksz uczci-

woci przyj nie tyle kai)lajia, ile Pana Jezusa, z którym

tene najczciej do chorego ])rzybywa; wszelako niekiedy

czego brakuje, i nie ma pod tym wzgldem jt^dnostajnoci,

radzi)ymy przeto dowiedzie si, jak si w domu urzdzi,
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Proboszcz. *Dziki Bogu. nic nie znajduj, coby

waszej pobonoci przygani, gdy do domów waszych dhi

pociecliy chorych przybywam; widz i owszem, e si li-

cznie zbieracie, e si z modlitwami mojemi i chorego -
czycie, tak, i sam chory waszym widokiem do wikszej si
pobudza pobonoci. IS w niektórych krajach j)obone

bractwa, które sobie za obowizek chrzecijaski poczytuj,

aby na wiadomo, e kapan do chorego dla religijnej po-

ciechy idzie, popieszaj we dnie i w nocy. podczas pogody,

i niepogody, aby kapanowi towarzyszy i cliorego swemi

modlitwami wesprze.

Wy to samo czynicie, a zatem to tylko nadmieniam,

e kapan do cliorego si udaje albo dla samej tylko spo-

wiedzi, albo zarazem dla komun ji w., albo wycznie tylko

dla sakramentu namaszczenia i udzielenia mu odpustu, ale

najczciej dla udzielenia mu tych wszystkich pociech.

*Jt»eli idzie tylko o saui spowied, adne ])rzygoto-

wania. oprócz zwykych domowych porzdków nie s po-

trzebne. Lecz jeli si udaje z Panem Jezusem, luboby to

ju byo po iidzielonem mu ostatniem namaszczeniu, wów-
czas oprócz zwykych w izbie i okoo chorego porzdków,

i)0winien by stó obrusem, lub czystem biaem pótnem o-

kryty, a na nim figura Ukrzyowanego lub obraz, dwie, a

przynajmniej jedna wieca, woda wicona i kropido. Za

przyblieniem si kaj)ana z Panem Jezusem, domownicy

l)()winni wyj ze wiec na jego spotkanie i do izby go

wprowadzi. Za do ostatniego namaszczenia przysposa-

biaj^ si z waty lub ze lnu gaeczki lub szmateczki, w licz-

bie i)iciu lub szeciu, odrobina soli i may kawaeczek
chleba. (Jiao chorego, twarz szczególniej, rce i nogi na-

ley obmy; cliorego godem, ani j)ragnicniem nie morzy,

a gdyby byo potrzeba, to i lekarstwa udziela, bo on do

cisoci j)Ostu nie jest obowizanym.*
Szymon. '-'Gdymy si ju o przygotowaniach do

przyjcia kapana w domu chorego dowiedzieli, nie pozo-
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staje nam, tylko prosi o objanienie obrzdów samego
sakramentu namaszczenia.^

Proboszcz. Obrzdek tego sakramentu od tego si
rozpoczyna, e chory albo sam albo kto inny w jego imie-

niu, odmawia spowied powszechn, która moe by i w j-
zyku polskim odmówion, ale kleryk lub ministrant od-

mawia j po acinie. Poczem kapan jak zwykle po kadej
spowiedzi, lub przed komunj uprasza dla chorego o mio-
sierdzie Boe, bagajc o odpuszczenie grzechów, któreby

choremu drog do nieba tamoway. ^Zwracam tu uwag,
e Confiteor. powinno si tu powtórzy, chociaby je zmó-
wiono przed udzieleniem wiatyku.^

Poczem egna go powtórnie znakiem krzya witego,
wznosi nad nim rce, mówic (po acinie): ,,W imi Ojca

i Syna i Ducha w., niech znika nad tob wszelka moc sza-

taska, moc wkadania rk naszych i wezwania witych
Anioów, Patryarhów, Proroków, Apostoów, Mczenni-
ków, Wyznawców, Dziewic i wszystkich witych Boych."
Amen.

Tu namaszcza chorego olejem w., do udzielenia tego

sakramentu wycznie powiconym i przeznaczonym. Na-

maszczenie to dopenia si na rónych czciach ciaa, a

gównie na siedliskach zmysów, jako to: na oczach, uszach,

nozdrzach, wargach, rkach, nogacli, i (ldwiach,^) przy

kadem za namaszczeniu, powtarza kapan te sowa: ,, Przez

to wite namaszczenie i przez swoje miosierdzie, niech ci

Pan odpuci wszystko, co zmysem widzenia, sucliania

itd., zgrzeszy." *W nagych wypadkacli, wohio jest te

namaszczenia skróci i tylko je na czole dopeni, z doda-
niem: co przez wszystkie zmysy zgrzeszy."*

Szymon. Dlaczego do sprawowania tego sakra-
mentu uzyw^i si olej'f

Proboszcz. Poniewa w. .Jak(')h A])osto w li(*ie swo-

im ( r. Uf,) wyranie tak |)rzei)iHnje w sowach: ,,(/hoiuje

kto inirizy wami. nieci wezwie kapany kocielne, a ni(H'h

si modl nad nim, pomazujc go olejem w linie Paski*. "

*; To riamJiszczoiiio .si(^* opuszcza.
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Aposto byby si niewtpliwie tak nie wyrazi, gdyby Pan
Jezus sam spi-awowania tego sakramentu w ten sposób uie

ustanowi. Gdyby nas dalej pytano, dla czego Pan Jezus

namaszczenie olejem w tym sakramencie zarzdzi, odpo-

wiemy, e go niewtpliwie pikne duchowe znaczenie do

tego skonio; oliwa bowiem agodzi rany. Jake tu pik-

nie przedstawia si pomoc niebios, której cliory za ask
Bo ma si sta uczestnikiem! Oliw, jakom ju kilka-

krotnie wspomnia, namaszczali si niegdy do boju szer-

mierze, aby swoje czonki wzmocni i zwinniejszemi si u-

czyni: jake to dokadnie tem namaszczeniem oznacza si
ona sia ctioremu udzielana, aby ten w ostatecznej mier-

telnej walce, przeciw mocy szatana, si pokrzepi.

Szymon. Do czego suy wkadanie rk^
Proboszcz. Kapan wkada rce po nad gow cho-

rego, aeby go pobogosawi i pod osobliw opiek Bo
pomieci, aby w ostatecznej a zarazem najniebezpieczniej-

szej i najnatarczywszej walce ducha zego móg pokona.

Szymon. Dla czegó si pojedyncze czonki ciaa na-

maszczajc

Proboszcz. Sakrament ostatniego namaszczenia jest

przez Pana Jezusa ustanowiony, aeby dusze wzmocni,
grzechy niewiadomoci i zapomniane zgadzi, resztki kar

za grzechy zasuonycli zagodzi, albo zupeni(^ znie, siy

ciaa, o ile to ku dobru duchownemu cliorego suy, odzy-

ska. Z tego to powodu, przed wszystkiemi innemi, nama-

szczaj ^i pi narzdzi zmysów, poniewa niemi najcz-

ciej czowiek Boga obraa, a i dusza niemi wewntrznie
do grzechu pobudzon bywa.

Szymon. Czy si te i póniej jakie inne modlitwy

przy sj)raw()waniu tego sakramentu odmawiajif

Proboszcz. Podczas sprawowania tego sakramentu

przystoi, aby obecni swojenii modlitwami chorego wspo-

magali, a wedug przepisu kocielnego naley, albo psalmy

pokutne, albo litanj do Wszystkicli witych przez ten czas

odmawia. Skoro kaphm z namaszczeniem si uatwi, od-
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mawia pocichu Modlitw Pask, a dalej mówi gono albo

sam, albo na przemiany z ministrantem (po acinie:) „Zbaw
Panie sug Twego, Boe mój nadziej w Tobie pokada-
jcego: zelij mu Panie pomoc z wityni, a z Syonu o-

chraniaj go; sta mu si Panie wie mocy przeciw nieprzy-

jacielowi; niech nie przemoe nad nim nieprzyjaciel, a syn

nieprawoci niechaj mu nie szkodzi. Panie wysuchaj mo-

dlitw moj, a woanie moje niech do Ciebie przyjdzie".

Pozdrawia potem obecnych mówic: Pan z wami, mini-

strant za odpowiada: I z duchem twoim. Wzywa na-

stpnie obecnych do modlitwy mówic: Módlmy si; i

mówi dalej : Panie Boe, który przez Apostoa Twego po-

wiedzia: ,,Choruje kto midzy wami, niech wezwie ka-

pany kocielne, a niech si modl za nim, pomazujc go

olejem w Imi Paskie, a modlitwa wiary uzdrowi niemo-

cnego i uly mu Pan, a jeliby w grzechach by, bd mu
odpuszczone." Ulecz prosimy Zbawicielu niemoce tego

chorego, ulecz jego rany i odpu grzechy, a boleci wszel-

kie umysu i ciaa oddal od niego; udziel mu miosierdzia

Twego, zupene wewntrzne i zewntrzne uzdrowienie, aby

przez Twoje miosierdzie do zdrowia powrócony, do penie-

nia poprzednich obowizków zdolnym si okaza. Który

z Ojcem i Duchem w. yjesz..." Wejrzyj, prosimy Ci
Panie na sug (suebnic) Twego N., chorob ciaa zoo-
nego, a pokrzep dusz, któr stworzy, aby karceniem

poprawiany, poczu si Twojem leczeniem uzdrowionym.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Panie wity.
Ojcze wszechmocny, wieczny, który ask bogosawiestwa
w ciorych wlewajc, dzieo rk Twoich wielorak aska-

woci swoj obdarzasz, przyb askawie na wezwanie

Imienia Twego, by sug Twego z cioroby wyzwolonego i

zfirowiem obdarzonego prawic 'J'woj dwign, moc u-

twierdzi, wadz obroni i Kocioowi Twojemu witemu
z wszelk {podan pomylnoci powróci.

*Tu rytua zaleca, aby kapan stosownie do stanu

cliorego upomnia, worl wicon go i)okr()i)i, ligur krzy
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.ado czstego uczczenia pozostawi i poegna; oraz eby
domowników i sub zacici, aby chorego modlitwami
swojemi wspierali. Podobnie te rytuay nasze zalecaj,

aeby kapan przed udzieleniem tego sakramentu, jeli na

to czas zezwala, choremu przedstawi znaczenie, potrzeb i

poytki sakramentu, dodajc sposób wzbudzania intencji

do jego przyjcia. Tym to sposobem dopeni mona tego,

czego chory w modlitwach po acinie odmawianycli nie zro-

zumia.*

Szymon. Wic przy ostatniem namaszczeniu kapan
modli si te o uzdrowienie ciaa chorego?

Proboszcz. Jakocie si z tego przekonali, odprawia

si te o uzdrowienie chorego usilna i wyrana modlitwa, i

yczybym szczerze, ebycie wszyscy obecni w danym czasie

i sami z tego korzystali i chorycli upominali, aby w tym
sakramencie nietylko pomocy i ratunku swej duszy, ale

te i ulgi w chorobie szukali, na co wyranie w. Jakób A-

posto w wyraeniu: ,,I uly mu Pan" wskazuje.

Szymon. Zgaduj, e ks. proboszcz nas zachca a-

bymy w chorobie przyjcia tego sakramentu si nie oba-

wiali, jak to niektórzy czyni i cliorycli od przyjcia jego

do ostatniej chwili wstrzymuj.

Proboszcz. O tem wanie myl. Ostatnie nama-

szczenie nie jest sakramentem ustanowionym dla tych, co

ju w ostatecznoci ze mierci walcz, ale jego celem nad-

to jest wedug sów w. Jakóba, aby clioremu w cierpie-

niach ulg i uzdrowienie wyjedna, jeli Bóg widzi, e to

do jego zbawienia jest potrzebne; wyraenie bowiem: ,,a

modlitwa wiary uzdrowi niemocnego i uly mu Pan,'' ten

skutek sakramentu wyranie oznacza. Nazwa ostatnie, nie

powinna nikogo zraa: nie mówi si to w znaczeniu, jako-

by kady co ten sakrament przyjmuje, mia napewno u-

miera; albowiem wyraenie to stanowi tylko rónic mi-
dzy innemi namaszczeniami, które si przy chrzcie, bierz-

mowaniu i kapastwie odbywaj, a wedug swej natury,

ten sakrament poprzedzaj. Nikt si przeto od przyjcia
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tego sakramentu z bojani nie powinien uchyla, nikt

przyjcia jego az do tego stopnia choroby odkada, e ju
bez cudu o wyzdrowieniu myle nie mona. Kady chory

nie powinien przyjmowania tego sakramentu poczytywa
za smutny obowizek, ale i owszem powinien si radowa,

e w chorobie naby prawa do niego i nie ociga si w ko-

rzystaniu z niego.

To za, co ja tu teraz mówi, starajcie si w kadego,

co was obchodzi, w jego chorobie wmawia i o tem go prze-

konywa i przedstawi mu t potrzeb dopóki jeszcze silnym

jest. aby si tym sakramentem z pobonoci i przytomno-

ci umysu zaopatrzy: wówczas nie znajdziecie ich tyle o-

pornych i atwiej usuniecie od nich trwog obudzajc po-

dejrzenie, jakoby przed nim ukrywano niebezpieczne jego

pooenie i jakoby go chciano przez ten sakrament na nie-

chybn mier przegotowa.

Szymon. *Z okazji ostatniego namaszczenia raczy

nam ks. proboszcz wskaza, jak ratowa dusze konajcych.*

Proboszcz. Jeeli sam kapan znajduje si przy ko-

najcych, odmawia on modlitwy wedug rytuau albo po

acinie, albo co najczciej bywa jzykiem swojskim.

Modlitwy takie znajduj si w naszycli rytuaach, a take
w wielu ksikach do naboestwa. Modlitwy te nie wy-

magaj koniecznie obecnoci kapana i moe je odmawia
przy ou konajcego kady pobony chrzecijanin gono,
aby móg by (jeli to by moe, od konajcego syszanym,)

luboby chory zdawa si nie mie adnej przytomnoci.

W chwili konania naley mu poddawa, mówic do ucha
lub czoa imiona J«izu8. Marya, Józef, albo krótkie akty

strzeliste: Hoe bd miociw mnie grzesznemu; Boe
w rce Twoje [polecam dusz moj: Maryo, pod Twoj
obron uciekam si itp.

^Naj pospolitszy starodawny byl zwyczaj, podawa ko-

najcemu krucyfiks lub obrazek Matki Boskiej do czste-

go caowania. Zwyczaj [podawania konajcemu palcej si
gromnicy, lub trzym.-inia jej przy nim, ma swoji^ ródo



17i^

w powieci ewangelicznej, o piciu mdrych pannach, któ-

re Oblubieca swego z gorejcemi lampami spotykay; lu-

bo o nim stare ksigi rytualne nie wspominaj; przepisuj

one raczej, e konajcy powinien rce swoje skada na

krzy, lub trzyma krucyfiks w prawem rku.
Od dawnych czasów byo zwyczajem, gdy chory kona,

dawa o tem znak odgosem dzwonu, aby tem wzywa
chrzecijan do modlitwy za umierajcego. {Kat. hist.

Schmidta t. IIL str. HU.)

Znajduj si te w rytuaach i w ksikach do nabo-

estwa modlitwy, które odmawia przystoi zaraz po sko-

naniu chorego, w chwili wanie, kiedy dusza jego przed

sdem Najw^yszego stawa. W braku takiej ksiki, godzi

si odmówi trzykrotnie: Ojcze nasz. Zdrowa Marya i

Wieczny odpoczynelc.^

Tyle bdzie na dzisiaj; na nastpnem zebraniu po-

mówimy o sakramencie, którego pewno nikt z was przyj-

mowa nie bdzie, a który na poytek caego Kocioa i

wszystkich wiernych, a nawet i niewiernych jest postano-

wionym. Obrzdy jego rozliczne i modlitwy z jakiemi si
udziela, s dla kadego chrzecijanina wielce pouczajce,

co do których bd mia sposobno udzieli wam licznych

objanie.



ROZMOWA XXVI.

O sakramencie kapastwa.

Dnie na wicenia oznaczone. — Waciwie w suchedni. — Po-

trzeba modlitwy o dobre sugi otarza. — Dla czego w katechizmach

skpe s o wiceniach kapaskich wiadomoci. — Stopnie sakra-

mentu kapastwa. — Toasura.—Korona.—wicenia mniejsze z ko-

lei. — Subdyakonat. — Celibat czyli bezestwo w Kociele zacho-

dnim i wschodnim.—W czem si ta karno(5 zgadza i róni.—Kiedy

si sta obowizujcym. — Dyakonat. — wicenie kapanów. — Do-
maganie si wiadectwa. — Dalsze obrzdy wicenia. — Msza w.
spoina z biskupem. — Ceremonie Mszy w. podczas wice.

^Proboszcz przybywszy ua zebranie, zasta swoich 'pa-

rafjan zajtyci yw rozmow. Przywitawszy ich przeto

zwykym sposobem zapyta, o czemby tsik ywo rozmawiali.^

Szymon ozwa si mówic: Chodzi nam o czas wi-
ce kapasl^icli. Ja utrzymywaem, e tylko w suche dni

biskupi sakrament kapastwa udzielaj, bo nam w tym
czasie ksidz proboszcz zaleca, aby si o dobrych sug ota-

rza, co si w tym czasie wic, pomodli; niektórzy je-

dnak utrzymuj, e widzieli jako biskup jedc po dyece-

zji w niektórycli kocioach, oprócz czasów suchedniowych,

róne wicenia kapaskie udziela.

Proboszcz. Zazwyczaj taka jest myl i intencja Ko-

cioa. Wszelako biskupi maj wadz do czynienia wy-

jtków od tego prawida i mog te w innym czasie wi-
cenia udziela, jeli tego potrzeba witn-nych w dyecezji

wymaga, nj). gdyby parafja musiaa by przez duszy czas

posugi duchownej pozl)awi()n. W pierwotnych wiekach

nie byy zazwy(;zaj adne dni ani czasy do tego przeznaczo-

ne, ale udzielano wicenia, skoro tylko gdzie kapana l)y-

o potrze)a. *() w. Ambroym np. czytamy, e ten bdc*
tylko katechumenem, cudownie jednak na biskuj)a obra.
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ny, w przecigli dni omiu i ochrzczonym i bierzmowanym
zosta i wszystkie po kolei wicenia, a do biskupstwa o-

trzyma."^

W Rzymie byo starodawnym zwyczajem, uroczyste

wicenia udziela corocznie w grudniu, aeby wierni z roz-

poczynajcym si rokiem, w nowych kapanów i biskupów
byli zaopatrzeni. Póniej oznaczono na ten cel dnie nie-

dzielne, a jeszcze póniej, soboty suchedniowe. Przecie

jeszcze oprócz tego udzielaj si wicenia w rodo-pociu
i we wielk sobot, te ostatnie dnie oznaczone byy zaiste

z powodu, aeby na czas wielkanocny kapanów nie zabra-

ko, ju to do sprawowania bardzo licznych obrzdów% ju
te dla mnóstwa wiernych, zdajcych do witej spowie-

dzi i do komunji wielkanocnej.

Szymon. Dla czego przed innemi, dawano na te

wicenia pierwszestwo tygodniom suciedniowym.

Proboszcz. Dnie postne i pokutne Kocioowi zda-

way si by waciwe do nastrczenia sposobnoci wier-

nym, aeby posty i modlitwami bagali Wszechmocnego,

o peno darów Ducha w. dla nowo si Avywicajcyci,
iby Koció duchownymi wedug serca Boego zosta zao-

patrzony. Na modlitwie za i na pobone wiczenia swoich

wiernych, Koció tem wicej liczy, kiedy idzie o wywice-
nie kai)anów. I tak, czytamy ju w Dziejacli Apostolskich,

e clirzecijanie w Antyochji modlili si i pocili, kiedy A-

postoowie w. Pawa i Barnab, na kapanów i biskupów

wywicali. Jest to rzecz bardzo uaturaln, e caemu
Kocioowi, a wic i wszystkim wiernym, wiele na dobrych,

gorliwych i wzorowych ka])anach i sugach otarza zaley.

Pomylcie tylko, ile to dobrego moe w parafj i zdziaa
cnotliwy, swojemu powoaniu wierny kapan! a przeci-

wnie ile to zego, jakie to niepowetowane straty, jakie

obrzydliwe zgorszenia moe chrzecijaskiemu ludowi wy-

rzdzi kapan lekkomylny, swój urzd zaniedbujcy, y-
cie gorszce wiodcy! Zbawienie tylu dusz zaley czsto-

kro od rki jednego jedynego kapana; z ust jego wygl-
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daj dzieci i doroli sowa ywota, ziarna katolickiej nauki

obyczajów chrzecijaskich; z rk jego domagaj si wierni

szafunku witych sakramentów;, z jego gorliwoci i tro-

skliwoci, wygldaj chorzy i umierajcy ostatniej pomo-

cy; wdowy, sieroty, uciemieni, od niego jako od wspólne-

go ojca, rady, pociechy, pomocy, wstawiennictwa, obrony

i miociwego wsparcia w swej ndzy i troskach; wszyst-

kich oczy na niego s zwrócone; on jest publicznym wzo-

rem swojej trzodki, za jego przykadem i cnotami ksztac
si obyczaje powierzonego mu ludu; sowem, on jest wi-

dzialnym anioem stróem, powierzonych swej troskliwoci

owieczek; on nad ich powodzeniem wiecznem i doczesnem,

obowizany jest troszczy si i czuwa. Taki swojej wie-

rze i swojemu obowizkowi szczerze powicajcy si ka-

pan, jest zaiste chlub Kocioa, a jego nieskazitelne po-

stpowanie zamyka usta wrogom katolickiej wiary: jest to

istnym Boy. Czy nie naley takiego dzielnego kapana
powaa, jako prawdziwy klejnot, jako drogocenny dar

niebios, który Bóg z szczególnego zamiowania ludowi swo-

jemu zsya ,, Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonay
z wysocza (z wysoka,) jest zstpujcy od Ojca wiatoci,"
mówi w. Jakób w licie swoim (i, 17.) Ju w Starym Te-

stamencie przyrzeka Bóg ludowi swojemu, jako wielkie do-

brodziejstwo, e mu pasterzy da wedug serca swego, co

pa bd umiejtnoci i nauk (Je?: III, />,•) nic prze-

to nie powinno by prawdziwemu chrzecijaninowi po-
daszego nad to. aby chwaa Boa, dobro witego Kocio-

a i zbawienie braci przez dobrych a cnotliwycli kapanów
wci si pomnaay; tak wic naszym jest rzetelnym i na-

glcym obowizkiem, ebymy w suchednie gorce do i^o-

ga zanosili mody i przej^isane [)()sty zachowali, a na ten

cel je ofiarowali, aeby Duch wity biskupa owieci, by
w wyborz^ onych knpanów i sug f)tarza nie uleg zudze-

niu, a godnych przyj, niegodnych za od otirza usuwa;
a dalej te, aby I)uch w. nowo- wywiconych kapan<')w

swoimi niebieskimi daranii ohrlarzy. Tym to 8[)osobem
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spenimy godnie upomnienie Zbawiciela: .,Procie Pana
niwa, aby wysa robotniki na niwo swoje" {Mat/f. IX.S.)

Szymon. Zaiste, nie moe by nic wicej naglcego
i waniejszego, o cobymy mogli prosi Boga w modlitwach

i postach naszych.

Proboszcz. Pomimo to, chrzecijanie tak mao o tern

myl. Jestemy moe nazbyt skorymi do modlitwy, aby

uprosi od Pana Boga bogosawiestwo dla naszych zasie-

wów i zbiorów, o deszcz i pogod, o wyniszczenie owadów
rolinom szkodliwych, o pomoc w grocej ludziom lub by-

du zarazy i tym podobnych klsk doczesnych; ale kiedy

idzie o wyjednanie bogosawiestwa niebios, aeby sowo
Boe przez godnych opowiadaczy goszone, owoc przynosi-

o, wówczas atwo zapominamy gorcych modów do Boga
zanosi.

Nie zapomn w przybliajcych si suchych dniach,

przypomnie wam z ambony tego, com teraz powiedzia i

bd da, abycie Pana Boga gorco prosili, by was zao-

patrzy wiernymi i troskliwymi pasterzami i dusz waszych

lekarzami. *I owó gówny powód, dla którego Koció
w tym czasie zazwyczaj, wicenia sug otarza odbywa.*

Szymon. A i my niezawodnie ociga si nie bdzie-

my z modlitwami o uproszenie tej aski, bymy si z caym
Kocioem jednoczyli. Prosimy teraz o askawe opowie-

dzenie, jakim to sposobem te wicenia kapaskie si u-

dzielaj, bomy o tem nic zupenie w katechizmie nie sy-

szeli .

Proboszcz. *Aeby katechizm nie zdawa si by
nauk zbyt trudn i rozwlek, przeto ogranicza si on

tylko na wykadzie gównych zasad wiary i obyczajów.

Reszt za pozostawia dalszemu uksztaceniu, którego i wy
bardzo susznie pragniecie. Czynic wic zadosy waszej

pobonej ciekawoci, zamierzam wanie mówi o tem, o

co mnie za porednictwem Szymona prosicie;* ale musz
rozpocz niejako od dou, ])oniewa wicenia kapaskie
musz by poprzedzone przed wstpnemi, mniejszemi wi-
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ceniami, bo nie mona przyj sakramentu kapastwa,
póki si stopniowo innych nie przyjmie.

Szymon. Albo to te poprzednie wicenia s take

sakramentami kapastwa?
Proboszcz. Rzecz si tutaj tak ma: Od najdawniej-

szyci ctirzecijastwa wieków, suba Boa i dobro wier-

nycli wymagay wielorakiej posugi, do której powoywa*
no tylko mczyzn, odznaczajcych si staoci w wierze i

uczciwoci. Skoro takiego ma wybrano, to go te prze

modlitw i szczególne obrzdy do spenienia kocielnego o-

bowizku powicano i wskazywano mu uroczycie jego o-

bowizki. Wypywao to z natury rzeczy, e do wyszych
godnoci i wice powoywano i posuwano tylko tych, co

nisze obowizki z zadowoleniem Kocioa speniali i dawali

dowód swojego prawdziwego powoania. Lubo za teraz o-

bowizki te stay si czci zbytecznymi, czci te nie-

koniecznie przez osoby duchowne si speniaj; to jednak

trwa dotd przepis i cile si wszdzie i zawsze przestrzega,

e do wice kapaskich nikt nie moe by przypuszczo-

nym, jeeli wprzód nie by do tych rónych kocielnych o-

bowizków wywiconym. Gówn przyczyn, dla której si
te wicenia dochowuj jest, e one wszystkie maj w sobie

wzniose duchowe znaczenie, i e przyszemu kapanowi
przedstawiaj donioso i zacno kapaskiego urzdu, a

zarazem i witobliwo, jak si przej powinien. Sakra-

mentami za, to jest rodkami przez Chrystusa ustanowio-

nymi, do którychby aska Boa bya pizywizan, jeszcze

nie s te nisze wicenia. Ale, to wszystko le])iej zrozu-

miecie z dalszego objanienia.

Szymon. Zatem, jakie jest pierwsze i najmniejsze

wicenieif

Proboszcz. wicenia wszystkie co jeszcze poprze-

/Iza, a tem Jest tak zwana toiisura (postrzyyny,) czyli

ceremonia, moc której zabierajcy si do wice, hywii

do stanu duchownego zaliczonym i przybiera nazwanie kle-

rf/ka. czyli ma. który w dziedzictwie Hoem czstk oso-
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bliw bierze i ze stanu wieckiego do duchownego przecho-

dzi. Kto tej dostojnoci i sz(*Z(^cia dostpi i)ragnie i rad-

by wicej, ni inni ludzie do Chrystusa nalee, a jego

subie osobliwie si powici, ten moe to jedynie osig-

n, jeeli witobliwoci ycia i doskonaoci innych

przew^yszy. To mu si te widocznie przedstawia, gdy -
da, aby go w poczet duchowiestwa zaliczono. Biskup mu
czstk wosów obcina, jako upomnienie, aeby rzeczy

ziemskie za tak marn rzecz poczytywa, jak ta odrobina

wosów marn jest wobec wszystkich czonków ciaa lu-

dzkiego, i eby temi marnociami wiatowemi tak pogardza.

Jako si temi wosami pogardza. I owszem, aeby sobie

Boga, do którego odtd szczególniej naley, take ze swej

strony za najlepsz czstk dziedzictwa swego poczytywa.

Dla tego te po\vtarza on za biskupem nast])ujce sowa
Psalmisty Paskiego: ,,Pan czstk dziedzictwa mego i

kielicha mego (On mi jest tak miy, jako pokarm i napój:)

ty jest, który mi ])rzywrócisz dziedzictwo moje" (który

mi za to ziemskie dziedzictwo, dla ciebie porzucone, inne,

lepsze? dziedzictwo dasz (Psalm AT. -".

)

Szymon. To za})ewne dla tego nosz duchowni na

gowie wystrzyon koron.

Proboszcz. Tak, a tonsura ma w ich pamici utrwa-

li i przechowywa, ze si niegdy na stopniach otarza wy-

rzekli wszelkich wiatowych zbytków i okazaoci. Obok
tego moe i powinna im ta korona wznawia pamitk ko-

rony cierniowej, jak Jezus Chrystus, owa ducliowna Go-
wa wiernych, nosia; mog niemniej poczuwa si, e od-

td nale do królewskiego ka[)astwa (jak o tem w. Pawe
wspomina,) oraz. e jako duchowni królowie, co klucze od

królestwa niebieskiego maj. s koron uwieczeni. >Ja-

stpnie obowizkiem ich odtd jest, aby tak, jakby królo-

wie nad swojem sercem panowali, swoje namitnoci po-^

ekramiali, dusz swoj w pokoju posiadali, przykadem
witobliwego ycia innym przodowali. Jeeli im korona

takie uczucia wpoi, to kady i)rzyzna, e ma ona dla nich
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korzystne i wzniose znaczenie.

Szymon. Czy takie tonsury byy uywane w staro-

ytnoci?

Proboszcz. Za czasów przeladowa niewtpliwie

ich nie noszono, bo takim znakiem byliby si jako chrzeci-

janie wyróniali i bezuytecznie na mczestwo naraali.

Póniej mnisi rozpoczli t oznak swoj pokor i ycie po-

kutnicze oznacza; od nich przyjli te i kapani ten zwy-

czaj, jednak tonsura ich bya znacznie mniejsza, ni za-

konników. — A teraz wspomn jeszcze, co si przy takich

postrzyynach dla duchownego znaczenia odbywa. Jako

pozbycie si wosów wzgard rzeczy wiatowych oznacza,

tak biaa koszulka, czyli koma, upomina ich do czystoci

i witobliwoci, jak si odtd odznacza powinni. Kle-

ryk jest przed innymi wicej obowizany mie w pamici
sowa apostolskie: ,, Obleczcie si w nowego czowieka,

który wedle Boga stworzony jest w sprawiedliwoci r wi-
tobliwoci prawdy" {Ef. IV, 2A^ Kto tym sposobem do

stanu duchownego wstpuje, moe te i do dalszych wi-
ce si usposobi.

Szymon. Jakie wic jest pierwsze wicenie?
Proboszcz. *Cztery s wicenia, które mniejszemi

zowi: zazwyczaj wicenia te, jednego dnia zaraz po ton-

surze udzielane bywaj. Dawniej jednak udzielano je od-

dzielnie, w miar^ jak kleryka do jednych lub drugich,

albo kolejno przeznaczono do coraz wyszych obowizków.*
W pierwszych chrzecijastwa wiekach, potrze])a byo
wiernych i pewnych ludzi dla zabezpieczenia clirzecija-

skich kocioów i ludzi tam si zbierajcych, eby si prze-

ladowcy, albo niewierni lub kacerze, do kocioa nie za-

kradli, i naboestwu nie j)rzeHzkadzali; zwali si oni od-
wiernymi (ostiarii,) bywali przez bogosawiestwo i od-

danie im kluczy, na swój urzd wywicani. Obowizkiem
ich te byo obchodzi domy wiernych, aby ich o godzinie

rozpocz si majcego naboestwa zawiadomi; gdy za
póniej dzwony w uycie weszy, ol)owizek [)oprzrdni
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dzwonieniem zastpowali. Lubo obecnie obowizki te, po

wikszej czci, nie przez kleryków, ale przez wieckich
dzwonników, skarbników, zakryst.janów lub szwajcarów

speniane bywaj: to przecie urzd odwiernych dotd si
w Kociele przechowa i pierwszym jest obowizkiem, któ-

ry si klerykom powierza. Wród modlitw i upomnie,
dorcza im bisku]) klucze kocielne, rozkazuje im koció
otwiera i zamyka oraz zadzwoni, ale te zarazem upo-

mina, aby urzd swój we wzniolejszym rozumieniu pojli;

maj oni mianowicie swoj dusz przed czartem zamyka,
chrzecijaskiej gromadzie przykad dawa, aby wiernych

tym przykadem, zachconych do chway Boej zwabia, a

najmniejszem zgorszeniem ich od Kocioa nie odstrcza.

Szymon. To jest rzeczywicie wysokie i wzniose

znaczenie: a jakie jest nastpne wicenie?

Proboszcz. wicenie lektorów (czytelników.) Ci

obowizani byli w pierwotnych czasach ustpy Pisma w.
odczytywa, o których biskupi lub kapani mieli nauk,
byli oni te przewodnikami piewów kocielnych; powinni

byli powica owoce i pokarmy, jakie wierni w tym celu

do kocioa przynosili. Jako oznak godnoci tej, dorcza

im biskup przy powiceniu ksik, z której czyta maj.
Poniewa posug tych dzisiaj ju nie speniaj, przeto bi-

skup im kae takowe w znaczeniu duchownem spehiia.

Zamiast czytania na wzniesionem miejscu, powinni cnota-

mi i przykadem wszystkim, od których widzianymi i sy-

szanymi bd, przodowa i wzór z siebie niebiaskiego y-
cia przedstawia. Maj oni w tre tej ksigi sercem wie-

rzy, uczynkiem j spenia, a chrzecijan nietylko sowem,

ale i przykadem naucza.— Teraz przejdziemy do trzecich

wice.
Szymon. A jake si te wicenia zowi?

Proboszcz. wicenia exorcy8tów (zaklinaczy.) Ja-

ko za czasów Pana Jezusa, tak te i w pierwszycli wiekach,

czsto si zdarzay wypadki, e ludzie pozostawali pod prze-

moc zego ducha, albo jak si to zwykle mówi. byli opta-
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nymi. Zdaje si, e to sam Pan Bóg dopuszcza, aby si
tym sposobem widocznie okazao, jako czowiek przez

grzeci, staje si niewolnikiem szatana, a jako chrzecija-

nizm dla tego na wiecie si pojawi, aby jego moc na za-

wsze zniweczy. Jako sam Cirystus. tak te i Apostoowie
i ici nastpcy, a nawet i zwolennicy Ewangelji, czartów

wyrzucali. Tak liczne byy te optania, i tak znana wadza
chrzecijan nad tym zoliwym nieprzyjacielem, e Tertu-

lian, pisarz drugiego wieku powstajc przeciwko przela-

dowcom chrzecijan na t ich wadz si powouje, i ztd
prawdziwo religji chrzecijaskiej wywodzi. , .Przypro-

wadcie tu, mówi, optanego a naj poledniejszy z chrze-

cjan wypdzi zego ducha. ^Dla wykazania z jednej stro-

ny niemocy szatana, a z drugiej strony mocy wielkiej same-

go Imienia Zbawiciela i Przenajw. Trójcy, wadzy wykli-

nania czyli wypdzania czartów nie poruczano biskupom,

ani kapanom, ani nawet dyakonom, ale wyznaczano do

tego najmodszych pocztkujcych kleryków* aby ci w i-

mieniu Kocioa zwolnienie optanych speniali. I oto po-

cztek istniejcego urzdu exorcystów, czyli zaklinaczy,

którzy dla tego przez biskupie bogosawiestwo i podanie

ksiki exorcyzmów wywicani bywaj. Ale i tu docza
biskup wysze i wzniolejsze duchowe znaczenie. Wywi-
cony winien przedewszystkiem stara si o to, aby szatana

i sprawy jego z duszy swej i z ciaa rugowa, aeby ten

w jego obyczajach nic, coby jego wasnoci by mogo,
nie znalaz.

Czwarta- wicenie jest urzd akolitów.

Szymon. Ale jaki jest ici obowizek!

Proboszcz. Akolici sin^niali w kociele prawie to

samo, co dzisiaj modsi ministranci czyni, tj: zapalali

wiece, nosili podczas Mszy w. wiece w liclitarzach, pod-

sycali ogie w turyl)ularzacli, który do otarza j)rzyn()sili

i dyakonowi iH)dawali, donosili do otarza wino i wod
w am])uka(h: to te i dzi wród modlitwy i l)h)g()sa-

wiestw podaje im biskup przy wiceniu lichtarze i am-
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puki. Przy tern dorczeniu atoli upomina ich, eby szcze-

gólniej duchowem wiatem ludziom przywiecali, a wobec
wszystkich dobre uczynki speniali, by tym sposobem Boga
Ojca w niebie wysawiali a wiernych wicej, anieli si to

fizycznem wiatem dzieje, owiecali. Powinni te przy-

noszc wino i wod do ofiary, sami z siebie, przez czysto
ycia i dobre uczynki stawa si Kogu przyjemn i godn
ofiar.

Przytoczone wicenia zowi si obecnie mniejszemi

dla odrónienia od nastpujcych, którym nazwanie wi-
kszycli wice nadano. Majcy tylko te mniejsze wi-
cenia, jeli si spostrzeg, e nie maj powoania do przy-

jcia wyszych wice, mog si wróci do stanu wieckie-

go, albo jeli si oka niegodnymi, bywaj wydalani.*

Szymon. Jaki jest pierwszy stopie wyszych wi-
ce^

Proboszcz. Szereg wyszych wice otwiera sub-

dyakonat, który dawniej w Kociele bywa (tak jak dotd
jeszcze w Kociele wschodnim) zaliczanym do wice ni-

szych, a doi)iero go póniej, do wyszych wnce, zaliczo-

no. Imi sub dyakona oznacza: pod dyakona, czyli ni-

szego rzdu pomocnika, którym dyakon si wyrcza. Ma
on obowizek przynosi do otarza kielich, paten i chleb;

dawniej obowizkiem jego byo, wod wino i chleb przy-

sposobi o tyle, ile dla ludu do komunji w. potrzebnem

byo: skoro dyakon do kieliclia wino nala, on wody do-

lewa: przy Mszy w. subdyakon piewa Episto. Poza
posug przy Mszy w., do niego naley przepieranie bie-

lizny na której Najw. Sakrament spoczywa, poniewa

nie wczeniej, a dopiero po takiem przepukaniu bielizna

ta moe by osobom wieckim do wyprania oddawan.^)

^) *Swiyty Wacaw król czeski i mczennik, za wielkie sobie

szczcie uwaa, e sam do otarza potrzebnf| pszenic wymóci i

opatki wypieka, a wino z gron wytacza i do kocioa na witt^

Ofiar dostarcza.*
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W braku subdyakona musi tego dyakon lub kapan do-

penia, a to z powodu, e na takiej bielinie znajdowa

si mog okiem niedostrzegalne resztki Najw. Sakramentu.

AVod z takiego przepukania wylewa si do przeznaczone-

go na ten ce miejsca w kociele, który piscyn nazywaj.

Sub-dyakonowi podczas wicenia biskup wrcza ksig E-

pisto, kielich z paten i ampuki winem i wod napenio-

ne. Wkada te biskup na gow jego humera, tak jak

go dawniej noszono, manipularz na lew rk i tak zwan
tunicell albo dalmatyk, któr podczas posugi przy ota-

rzu przywdziewa. Atoli przed rozpoczciem tego wicenia
wzywa subdyakonów do otarza i upomina, aeby si do-

brze zastanowili i rozmylili nad krokiem, do którego si
posuwaj, bo po przyjciu tego wicenia musz ju stale

i nieodwoalnie w stanie duchownym pozostawa i wróci
si do stanu wieckiego nie mog; a zarazem podejmuj si
y w celibacie, czyli w stanie bezennym, a wic te i czy-

sto dziewicz maj polubi; powinni te odtd pacierze

kapaskie, czyli brewiarz codziennie odmawia.
Tomasz. Wic to takie znaczenie ma ten Celibat ka-

paski? Odkde to on w Kociele rzymskim si datuje i

kto go w prawo zamieni?

Proboszcz. Co do tego rzecz si tak ma:

Jako skutkiem grzechu pierworodnego, midzy inne-

mi namitnociami ludzkimi, skonno cielesna take si
wzmoga, zadaniem stao si szczególnem ciirzecijastwa,

eby zmysowoci ludzkie i jego namitnoci pokona, a

czowieka do zapanowania nad swojem ciaem skoni. Dhi
tego te jest to jednem z najpilniejszych przykaza Pana
Jtizusa, aeby ludzi do czystoci ciaa odpowitjdniej ich sta-

nowi zobowiza. Tym za, którzy si na to zdoby mog,
tj., których Pan Bóg do wyszej doskonaoci powoali
duchow si do tego da, podaje P. Jezus rad, eby si
dziewictwu powicili, a dla mioci Hoej stanu mae-
skiego si wyrzekli {Maili. XIX, 1^^.) To te w. Aposto
narodów do tej doskoiia(5J wstrzemiliwoci zapraszajc
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mówi: [I Kor. VII, 32, 3S) ,,Chc abycie byli bez pie-

czoowania. Kto bez ony je^t, stara si o to, co Paskie-

go jest jakoby si podoba Bogu (aby ciaem i dusz by
witym w. :U.) A kto z on jest, stara si o to, co wia-
tu naley, jakoby si podoba onie, i rozdzielon jest.''

Z tej to zasady wychodzc celibat by w Kociele katoli-

ckim po wszystkie czasy wysoce powaanym, a jakkolwiek

wite jest maestwo, które nawet sam P. Jezus uczyni

i do godnoci sakramentu podniós, to przecie zawsze stan

dziewiczy bez porównania wyej by stawiany. ^Pikne
to porównanie wyraa tene Aposto mówic poniej: ,,Kto

wydaje córk sw za m, dobrze czyni, a kto nie wydaje

lepiej czyni.''* Te przytoczone Pisma w. sowa nie sta-

nowi wprawdzie przykazania, aeby kapani i sudzy ota-

rza w celibacie yli; ale przecie kady za waciwe uzna
musi, eby ci, co najwitsze rzeczy sprawuj z osób naj-

witszych i najdoskonalszych powoywani byli; a nawet

ju w pierwszych wiekach tego przestrzegano, e powoani
do duchownych godnoci z onami swemi si rozczali,

albo te po przyjciu wice ju si wicej nie enili.

W powoywaniu nawet do suby Boej dawano pierwze-

stwo tym, co w celibacie yli, i tylko w koniecznej potrze-

bie, kiedy na tem zaleao, aeby sug otarza nie zabrako,

przypuszczano onatych do wice. ^Celibat wic po-

cztkowo nie by ogólnem i stanowczem powszechnego Ko-

cioa prawem, ale prawo to z czasem samo si wyrobio;

zwyczaj tak dalece si rozpowszechni, ^ si sam w^ prawo

zwyczajowe, a potem i pimienne zamieni; i dlatego niema
ladu w historji pierwszych wieków eby o ten punkt kar-

noci jakie szemranie powstao.* Gdy Koció ju tak si
rozszerzy i utrwali, e ju braku sug otarza obawia si
nie byo potrzeba, a znajdowaa si liczba dostateczna w ce-

libacie yjcych, albo takowy sobie polubi pragncycli,

wówczas ju nikogo do wyszych wice nie i^rzy})uszcza-

no, któryby si w ('eli bacie y nie zobowizywa. Koció,
nikogo nie zniewala do stanu duchownego, nikomu nie
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mówi: yj w celibacie, ale owszem mówi: Mam synów

tylu, co s gotowi w celibacie pozosta; a jeeli nie chcesz

si do tego zobowizywa, to ci do rzdu moich kapanów
przyj nie mog.

Tomasz. A odkde celibat sta si prawem obo-

wizujcemu
Proboszcz. Za czasów ju Epifaniusza (w czwartym

wieku) i jeszcze przed nim, ten, co mniejsze wicenie
mia, móg si wprawdzie eni, ale ju temsamem traci

prawo do penienia nadal swych obowizków. Ju na Ni-

cejskim Soborze r. 325, by zamiar prawo celibatu ducho-

wnych, jako obowizkowe w caym Kociele postanowi,

ale si z tem jeszcze powstrzymano z obawy, aeby w nie-

których krajach kapanów nie zabrako. Dla niektórych

atoli krajów, prawo o celibacie duchownych na Synodach
czstkowych, ju wprzód si stao obowizujcem, naprzy-

kad na Koncyljum Elwirejskim r. 314 itp. Inne koncylja

poszy za tym przykadem, a tak prawo to stao si powsze-

chuem. Niestety, ycie duchowe póniej si rozluzowao,

a prawa dawne w bardzo licznych okolicach poszy w po-

niewierk. Wówczas to Grzegorz VII dawn karno
wznowi. Wszelako jeszcze maestwo ich za wane uzna-

wano, a dopiero na Soborze Trydenckim w XVI wieku
maestwo przez kapana, dyakoua lub sub-dyakona za-

warte, uznano za niewane i nie bye.

Tomasz. Syszaem i czytaem, e kapani Wscho-
dniego Kocioa eni si mog.

Proboszcz. Koció Wscliodni onatycli do godnoci
kapaskiej jjrzypuszcza. Ale jeli który kapan przed

Hwojem wywiceniem si nie oeni, albo jeli po swojem
wywiceniu owdowieje, to ju nadal eni si nie moe.

Tomasz. Ale o ile pamitam, to gdzie w Pimie w.
Htoi: ., Biskup powinien ])y mem jednej ony."

Proboszcz. Tego zrlania w. Pawa Apostoa w licie

do ucznia swego 1'ymoteuHza, Koció katolicki cile prze-

Htrzega, a mianowicie: lubo do wyszycli wice wdowców
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przypuszcza, którzy ju raz oenieni byli, albo onatych,

którzyby za zezwoleniem ony wspólnie si rozseperowa
chcieli: to wszelako wice odmawia tym, co ju w po-

wtórnych zwizkach maeskich pozostawali, a wic nie

byli mami jednej ony, czyli byli mami dwóch on.

Tomasz. ^Poniewa we Wschodnim Kociele kapa-
ni s onatymi: Jaka przeto zachodzi rónica w zapatry-

waniu si na celibat pomidzy Wscliodnim a Zachodnim
Kocioem i*

Proboszcz. *W kwestji celibatu rozróni potrzeba

kwestj nauki wiary od kwestji karnoci. Kwestja wiary

jest dostatecznie i jasno wyoona w przytoczonycli zda-

niacli w. Pawa Apostoa i poczerpnita z nauki samego

Zbawiciela: a pod tym wzgldem Koció Zacliodni i

Wschodni w zupenej s zgodzie; oba bowiem Kocioy
daj pierwszestwo stanowi dziewictwa i celibatowi przed

stanem maeskim. Nadto, Koció Wscliodni rad prote-

guje zakony obojej pci, co chc (-elibat, lub po owdowie-

niu, bezenno polubi: nigdy do wice nie dopuszcza

tych, co ju drugie maestwo zawarli. Róno zachodzi

tylko pod wzgldem karnoci: e Koeió Wschodni do

wice przypuszcza maonków i nie nalega aby si z sob
rozczali: Koció za Rzymski mczyznom onatym, a

pragncym przyj wysze wicenia za warunek kadzie,

aby za przykadem Apostoów z onami si rozczyli, a od

ici on wymaga, aby te, równie lub czystoci wykonay,
i za ycia maonka- kapana w inne maeskie zwizki

pod zagroeniem niewanoci maestwa, nie wstpi.
Lt^cz zarówno Koció Wschodni jak i Zachodni kai)anom

eni si nie dozwala, ani te owdowiaym w i)()wtórne

zwizki maestwa wstpowa. To te jest oczywistym

dowodem jako w Kociele aciskim prawo celibatu nie

poprzedzio zwyczaju, tylko zwyczaj powszecliny i bezspor-

ny, prawa ogólne wyprzedzi. Wic Koció RzymskoKa-
tolicki nic nowego nie wprowadzi, tylko to, co si samo

przez si upowszeclinio uprawi i utwierdzi."^
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Szymon. Wic ju teraz nastpuje wicenie ka-

paskie.

Proboszcz. Kapanów poprzedzaj jeszcze dyakoni,

czyli pomocnicy kapana. Wywiceni na t godno s
nastpcami onycli siedmiu dyakonów, którycli niegdy
w Jerozolimie wierni z polecenia apostoów wybrani, a przez

tyche apostoów, woeniem rk, na ten urzd wywiceni
zostali (^Dzieje Apostolskie VI. 1— 7,*) tak nam t rzecz

przedstawiaj: ,,Cidy rosa liczba uczniów, stao si sze-

mranie Greków przeciw ydom, i wdowy ich w posugi-

waniu powszedniem byway pogardzane. A dwanacie za-

wezwawszy gromad uczniów^ rzekli: nie jest suszna, aby-
my opucili sowo Boe, a stoom suyli. Upatrujcie te»

dy z was siedmiu mów, dobre wiadectwo majcych, pe-
nych Ducha w. i mdroci, którebymy przeoyli nad t
spraw. A my modlitwy i usugowania sowa pilnowa
bdziemy. I podobaa si mowa przed wszystk gromad.
I obrali Szczepana, ma penego wiary i Duclia w., i

Filipa, i Prochora, i Nikonara, i Tymona, i Parmena. i

Mikoaja, nowonawróconego Atyocheczyka. Te postawili

przed oczyma Apostoów a modliwszy si woyli na nie

rce." Pierwotnem prz(-;to zajciem dyakonów bya piecza

o jamuny. Za czasów atoli apostolskich, speniali oni

jeszcze inne obowizki; Szczepan opowiada Ewangelj w.,

Fili]) naucza i ochrzci! znakomitego Ftiopa (murzyna) na-

stpnie; j)oruczonoim obsug duchow, któr si te zajmo-

wali. Ci to s kocielnymi sugami kapanów. Oni pod-

czas Mszy w. piewaj Fwanglj w. Winni te w obrzd-

kaci kocielnych, a szczególniej podczas Mszy w. kapa-
nowi asystowa.

Szymon. Jakem si odbywa wicenie dyakona^

F^roboszcz. Podobnie jako si dziao za czasów apo-

stolskich, to jest przez wkarhinie rk biskupich, co jest

w tein wiceniu przynajmniej rzecz istotn. I )hi ozna-

czenia za przyjtej godnoci biskup wkada na nowego
dyakouM stu zwieszajc si ukonie, któr ])rzy Mszy w.
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jest przybrany, a wreszcie podaje mu te ksig Ewangeji.

Szymon. Dla czego dyakon nie ma zarówno jako i

kapani stuy na piersiach na krzy zaoonej i!

Proboszcz. Mówiem ju o tern, e stua pierwotnie

bya dug, galonem oblamowan, szat. Ta byaby dya-

konowi w wielorakiej posudze bardzo niedogodn, gdyby

j musia nosi Jak kapan; dyakon bowiem by obowiza-
ny wszystko, co byo potrzebne do ofiary biskupowi lub

kapanowi podawa, on musia wzniesion rk dawa
zna cliórowi kiedy piewa mieli, lub piewania zaprze-

sta; oprócz rozdawania komunji w. w kociele, przy któ-

rej czynny udzia bra, musia te takow chorym zanosi,

wreszcie do niego naleao, jamuny i ofiary pobonych
wiernycli, pod zwierzchnim dozorem biskupa, rozdziela

ubogim. Aby przeto, przy duchowych obsugacli mia
rk praw swobodn, nosi stu na ramieniu lewem tylko.

Obecnie, gdy z dawnej stuy tylko galon, którym dawna
stua bya obszyta pozosta, zakadanie stuy w taki spo

sób, suy za oznak rozróniajc go od kapana; to atoli

powinno mu te przypomina, e winien wszystkie siy i

dnoci ku chwale Boej a poytkowi wiernych kierowa.

Szymon. Jake si wic kapaskie wicenie od-

bywa
Proboszcz. Zanim na to pytanie odpowiem, musz

jeszcze do poprzednicli wice wróci, i:)oniewa biskup

zazwyczaj wicenia rónych stopni jednoczenie w cigu
jednej Mszy w. udziela. O ile udzielone urzdy staj si
znakomitszymi, o tyle te i zewntrzne obrzdy staj si
uroczystszymi. Powiedziaem, jako )iskup nowo-wywi-
cajcych si subdyakonów upomina, aby pilnie rozwaali,

e po przyjciu tego urzdu na zawsze suy Kocioowi i

spenia wite zobowizania powinni. Jeeli wic ci, któ-

rzy do tego wicenia s przeznaczeni czuj si gotowymi

do spenienia duchowych, temu stanowi waciwych, obo-

wizków, to si ich wzywa, aby si do biskupa przybliyli.

Co gdy nastpi, wszyscy do wyszych wice przeznaczeni
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padaj na twarz, biskup za klka na stopniach otarza i

rozpoczyna litanj do Wszystkich witych, aeby sobie

do spenienia wanego przy wiceniacli zajcia, przyczyn
witych Paskich zjedna. Kandydaci do wice pozo-

staj tak lecy podczas caej tej litanji; ku jej kocowi
za podnosi si biskup, a przybrany w infu i pastora

zwraca si do lecych, egna ich po trzykro mówic:
,,aby Ty, o Boe tych wybranych Twoich raczy pobogo-
sawi, powici i pokonsekrowa, prosimy Ci Panie"

poczem koczy litanj, po której rozpoczyna pojedyncze

wicenia udziela. I o tern jeszcze musz nadmieni, jako

si postpuje, aby sami tylko godni do wice dopuszczani

zostali.

Dawniej, zanim który do wice sub dyakouatu przy-

puszczony zosta, bywao, e jego imi w kociele, do któ-

rego on niegdy nalea, wygaszano, aeby kady, który

mia co uzasadnionego przeciwko jego obyczajom do nad-

mienienia, z tem móg wystpi. Lubo to wywiadywanie
si. ju wicenia sub dyakonatu wyprzedzio, przecie to
samo j)onawia si przed przyjciem dyakonatu i kapa-
stwa.^) Stojcy obok biskupa arcliidyakon wzywa imienia

tego, który si wici ma, a po przybyciu wszystkich

zwraca si do biskupa z prob: .,Czcigodny ojcze! wita
matka. Koció katolicki da, aby tego obecnego subdya-

kona do dwigania dyakonatu (albo obecnego dyakona do

dwigania ka])astwa) wywici. Na to zwraca si biskup

do archidyakona z zapytaniem: ,,A wiesze, i on godnym
jest do tego urzduT' ten a od])owiarla: ,,0 ile uomno
ludzka dozwala, wi^-ni i zawiadczam, e oni s godni do

przyjcia tego urzdu.'' — Wnetze, aby objawi swoj ra

rlo. z podobnego wiadectwa, biskup odpowiada: ..Dziki

Hr>gu.*'

') *()(lk!]<l klj-rycy w sr^niinarJHrli sir ksztulcsj, zwyczaj oj^u-

szania w parafjach irnioii kandydatów do jswiyccn usta, a pozostaa

tylko ceremonja w przfidmowie biskupa przód sanicnii Awiyconiami.*
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Szymon, Dla czegó to od tego mianowicie kapana,
wymagane jest wiadectwo o tych, co wiceni by maj?

Proboszcz. Pierwotnie arcliidyakona obowizkiem
byo, czuwa nad nisz sub kocieln w caej dyecezji;

wiedzia on przeto, którzy s godni, aby do wyszycli wi-
ce mogli by dopuszczani. Obecnie ju obowizek arclii-

dyakona pod tym wzgldem nie istnieje, gdy zazwyczaj

zastpuj go zwierzchnicy szkoy duchownej czyli semina-

rjum, którzy ten dawny obowizek archidyakonów przy

biskupie speniaj, a ci mog o zasugach swoich wycho-

waców najlepiej zawiadczy. Ale nie sdcie, jakoby

biskup rzeczywicie dopiero podczas wice o tem si wy-

wiedzia: on ju o t^m poprzednio wedug monoci, wia-

domoci i zdania zasiga, aeby za archidyakona ostrzedz

o wanoci i sumiennoci, z jak wiadectwo da ma, i ae-

by mu poda sposobno, iby o tem przed zgromadzonym

ludem ogosi, zapytuje go biskup bezporednio i uroczy-

cie wobec otarza. A nadto biskup jeszcze co wicej

czyni: zwraca si do wszystkich obecnych i oznajmia im, e
zamiarem jego jest tych, przed nim klczcych do wyszych
godnoci dyakona albo kapastwa posun. Powiada: e
sternikowi okrtu równie jak i wszystkim, co podró mor-

sk przedsibior, wiele na tem zaley, aeby od nich nie-

bezpieczestwo usun, bo nieszczcie rozbicia wszystkim

jest wsi)ólne; to podobnie dzieje si, kiedy kapani wi-
ceni by maj, którzy wszystkim albo ku dobremu albo ku
ukaraniu bd. Dla tego jest zwyczajem, e i lud do rady

wzywany bywa, bo czasem niektórzy tylko to wiedz, co

])rzed wieloma jest ukryte, a wszyscy tem chtniej bd
wywiconego sucha, jeeli si co do jego wywicenia
porozumiej. Wprawdzie zachowanie si tych, jako si
zdaje, jest uczciwe i Bogu mie; ale pomimo to, moe si
te i przydarzy jakie zudzenie, a dla tego niech kady,

ktoby co przeciwko ich godnoci mia do nadmienienia,

wystpi i miao wypowie.

Tu biskup niejaki czas si zatrzymuje, aeby jakiemu
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nadmienieniu sposobno pozostawi, i dopiero póniej

zwraca si do tych, co do wice przystpuj, aby zna-

czeniem i wanoci swego wicenia serdecznie si przejli.

Szymon. Jest to zaiste bardzo mdrze, e pod tym
wzgldem z tak bacznoci i uroczystoci si postpuje.

Proboszcz. Jest te to bardzo zastosowane do orze-

czenia Apostoa (Z Tim. III, 7.) który do wicenia wy-

maga, aby wszyscy majcy si wici ,,mieli wiadectwo
nawet od tyci, co s obcymi," to jest od pogan i ydów,
a o ile wicej potrzeba, aby dobre wiadectwo mieli od

chrzecijan. A teraz ju przystpuje do obrzdu wi-
cenia kapaskiego.

Szymon. Na to wanie czekaem, *bo niektórym

si zdawao, e wicenie kapaskie jest wtenczas, kiedy

kapan pierwsz Msz w. odprawia."^

Proboszcz, *To im si bardzo le zdawao, bo jeeli

inne mniejsze wicenia biskup sam udziela, to tymbar-

dziej kapan nie moe by wywicony inaczej, tylko przez

biskup)a. w. Pawe aposto w^yranie mówi o kapanach
i biskupach: ..nikt sobie nie bierze honoru, tylko ten, któ-

ry jest powoanym jako Aaron, dla tego te i Chrystus sa-

mego siebie nie wsawi ale Ten, który mu rzek: ,,Ty

jest kapanem wedug porzdku Melchizedechowego." Pod
tym wzgldem kady kapan o tyle jest nastpc apostoów,

o ile posannictwo swoje bierze od tego, który jest rzeczy-

wistym nastpc jednego z apostoów. Kapan od])rawia-

jcy prymicje, nie odprawia waciwie pierwszej Mszy w.,
bo on ju takow odprawi wspólnie z biskupem, jak si o

tern z wykadu tych obrzdów ])rzek()nacie.^

Waciwe wicenie i tu take, równie jak w dyakona-

eit; zah^y na wkadaniu rk, jak si to za czasów apostoi-

skici dziao. w. Pawt^ aj)()st() wyranie pisze do ucznia

Hwego Tymoteusza (7, Tim. IV. Lj): ,, nie zaniedbuj aski,

która jest w tobie, która dana jest i>rzez j)ror()k<)wanie

(modlitw) w^karianiem rk kai)astwa," wic najprzód

bisknj) ;i nastpnie wszyscy ot)ecni kapani ka(h'i o)i<' rce
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na gow wiccego !?i. Poczem biskup i wszyscy obecni

trzymaj jeszcze prawe rce wzniesione, a biskup wzywa
obecnych kapanów, aby modlitwy swoje za wiccymi
si, z nim poczyli. ,,Oby Bóg nad sug swoim (sugami,)

którego (których) na kapastwo wybra, niebieskie dary

w peni wyla raczy, aby urzdowanie jakie mu (im) Naj-

wyszy porucza przy Boej pomocy móg(mogli)sprawowa."
Szymon. Zapewne musz si jeszcze inne obrzdy

przy tern wiceniu dla wykazania godnoci kapaskiej
odprawia^

Proboszcz. Tak jest rzeczywicie. Po woeniu rk,
wkada biskup na nowo-wywicajcego si stu na piersi

na krzy zoon, mówic: ,,Wemij na siebie jarzmo

Paskie, bo jarzmo Jego jest sodkie a ciar lekki'' czem

si oznacza, jako kapan subie otarza ochotnie si po-

wici, a ciary pasterskie z radoci dwiga powinien.

Podobnie wkada na ornat, a przy tem upomina go e:

,,ten jest znakiem mioci, bo Bóg mony jest mio w to-

bie pomnaa, aby dziaanie twoje doskonae byo." Po-

czem piewaj Yeni-Creator, a podczas tego piewu nama-

szcza ])i8kup dwa jego palce duy i wskazujcy, a nastj)-

nie obie wewntrzne strony doni, dorcza mu te kielich

z wiiiHin i wod, tak jako si do Mszy w. uywa, wreszcie

i hostj na patenie, na których nastpnie ju pospou z bi-

skupem Msz w. odprawia, odmawiajc za nim wszystkie

modlitwy a nawet i sowa konsekracji, wedug mszau, ja-

ki inu ])osugiijcy kleryk, przytrzymuje.

Szymon. A dla czegó si to namaszczenie odprawia-

Proboszcz. Namaszczeniem tem najprzód, oznacza

si wewntrzna aska, która si przy wiceniu w dnsz
jego whnva i niewidomie wytacza w jego duszy pitno nie-

zmazane, zwane cliarakterem, o czem wam z katecliizmu

musi by wiadomo, bo ten jest wspólny i \^aciwy tylko

trzem sakramentom: Chrztu bierzmowania i kapastwa.
Powtóre, tem namaszczeniem oznacza si, e nowy kapan
ma w urzdowaniu swojem Pana Jezusa zastpowa i sta
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si jakoby drugim Chrystusem, czyli pomazacem, co gre-

cki wyraz Chrystus oznacza. Tak bowiem napisane o Chry-

stusie w Dziejach Apostolskich (X, S8) „pomaza go Bóg
Duchem w. i moc." Potrzecie, oznacza si te tem na-

maszczeniem bogosawiestwo, które z rk kapaskich
ma na lud wierny spywa. Przyczyn za namaszczania

tych, a nie innych palców jest, i on niemi ma si Najw.
Sakramentu dotyka, bra i wiernym udziela. *Uwaa-
licie zapewne, e kapan od chwili podniesienia a do o-

pukania palców, nigdy ich nierozdziela, ale dla uczczenia

czstek Najw. Sakramentu, które mogy do nich niedo-

strzegalnie przylgn, cigle je zczone trzyma.* Jeeli

bowiem kielich i patena, w których Najw. Ciao i Krew
Pana Jezusa ma si pomieci, bywaj przez biskupa na-

maszczane, to o wiele jest waciwsz rzecz, eby palce

kapaskie, owe yjce narzdzia, co si Ciaa Chrystuso-

wego dotykaj i nosi je maj, uroczystym obrzdem na-

maszczenia byy powicone i przyozdobione. To nama-

szczenie jest zarazem upomnieniem kapana, e jeeliby

byo straszn zniewag i wstrtn obrzydliwoci, gdyby
kto powiconego kielicha uy do wzgardzonego i bru-

dnego celu; to byoby wiksz obrzydliwoci i wito-
kradztwem, gdyby on sam swoich Bogu powiconych rk
uy do rzeczy niegodziwych i wszetecznoci je skazi.

Szymon. Zauwayem, bdc raz obecnym podczas

wicenia, e nowo-wywicajcy si kapan ma tylko

cz ornatu zwinit, *a zdawao mi si, e to znaczy, i
on jeszcze nie jest cakowicie wywicony. *

Proboszcz. To si dziao dla dawniejszej formy or-

natów, którt^ wam ju opisywaem. Poniewa kapani
pospou z biskupem Msz w. odprawiali, wic potrzt^ba

byo, aby mieli rce swobodne. Przy obecnym za kroju

ornatu jest to Ju prawie niepotrzebne, Jednak zwyczaj si
przeciowa tak, jak (iotd zachowuje si w niekt(')rych

kraja(!i zwyczaj, lubo dzi zbyteczny, i podczas konse-

kracji minintranci (jrnat kapana podnosz *Ji(HZ ponie-

Piknoci Ko.<*loa KotoIItrklcKo, 7.
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kd i twoja uwaga, e kapan jeszcze nie jest zupenie wy-

wiconym, skoro ornat jego jest zwinity, bya trafn,*

bo kapan przy wiceniu otrzymuje podwójn wadz:
pierwsz ma nad prawdziwem Ciaem Jezusa Ciirystusa, i
moc wyrzeczenia sów sakramentalnych, clileb i wino

w rzeczywiste Ciao i Krew Pana Jezusa przeistacza; po-

wtóre, otrzymuje wadz nad moralnem Ciaem Ciirystusa,

czyli nad wiernymi katolickiego Kocioa, aby ich rozgrze-

sza. Pierwsz wadz ju otrzyma podczas pierwszego

kadzenia rk biskupich i kapaskich; jako zaraz po tern

oddaje mu biskup kielich i paten z chlebem i winem,

mcSwic: ,,Wemij wadz do ofiarowania Bogu i Panu i

do czytania Mszy w. tak za ywycli, jako i za umar-

ych." T drug wadz zyskuje on równie, przy tem

pierwszem wkadaniu rk; ale mu ta wadza jeszcze raz

wyraniej i szczegóowo bywa poruczon, przed zako-
czeniem Mszy w., kiedy biskup powtórnie^ na rce wkada,
mówic. ,,Wemij Ducha w.; których grzechy odpucisz

bd odpuszczone; a których zatrzymasz zatrzymane bd."
Dla oznaczenia wic, e odtd nowy kapan pozyska ca
i pen wadz kapask, ornat dotd zwinity do reszty

si spuszcza.

Szymon. Wic nowo-wywiceni kapani wraz z bi-

skupem, pora pierwszy Msz w. odprawiaj?

Proboszcz. Zwyczaj ten równie ze staroytnego

Kocioa pochodzi, kiedy przynajmniej w niedziele i wi-
ta uroczyste tylko jedna Msza w. si odprawiaa przez bi-

skupa lub kapana tak, e cay lud na ni si zbiera, a

take i wszyscy obecni kapani poczeni z biskupem lub

kapanem, Msz w. odprawiajcym czyli si i jedn
wspóln ofiar odprawiali.

^Znaczyo to, jak gdyby si tyle Mszy, ile byo ka-

panów wespó odprawiajcych jednoczenie odprawiao,

podobnie, jak si to i teraz dzieje, gdy kapanów kilku

jednoczenie przy rónych otarzach Msz odprawia. Gdy
atoli parafje stay si liczniejsze, a lud wszystek nie móg
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si na jednej Mszy zbiera, nasta powszechoy w Kociele

aciskim zwyczaj odprawiania Mszy w. oddzielnej przez

kadego kapana, tak, e dawny zwyczaj odprawiania

Mszy w. wspólnej, sta si obecnie wyjtkowym.*
Szymon, Czy ta Msza w. róni si w czem od tych,

które si w rónym czasie i nie wspólnie odprawiaj?

Proboszcz. Ta Msza w. sama w sobie w niczem si
od innych nie róni, tylko, e biskup i nowo-wywiceni
kapani osobliwe modlitwy dodaj, proszc Boga, aeby
ich do godnego odprawiania Mszy w. usposobi, aeby
te i powierzon sobie wadz wiernie i witobliwie spra-

wowa mogli. Niektóre jednak zwyczaje podczas tej Mszy
uywane po szczególe jeszcze nadmieni. Jeeli pospou
dyakonowie lub sub-dyakonowie si wywicaj, to spenia

zarazem jeden z nich swój obowizek, gdy Episto, a dru-

gi Ewangelj w. czyta lub piewa tak, jako to asystujc

przy uroczystej Mszy w. zazwyczaj czyni. Dalej, pod-

czas Offertorium przystpuj wszyscy, co wicenia wzili

do otarza, aby biskupowi gorejce wiece dorczy. Za-

pomiem o tem wspomnie, e wszyscy podczas wice
gorejce wiece w rku trzymaj, aby tym sposobem wy-

razi swoj ku Bogu mio, pobono, gorliwo o chwa
Bo i zbawienie dusz, i eby o tych przedmiotach pami
na zawsze, w sercach swoich przechowali. Przeto podczas

Offertorium dorczaj oni biskupowi wiece, czci, aby
tym sposobem zastosowa si do dawnego zwyczaju, kiedy

wszyscy obecni podczas Mszy w. do ofiarowania si zbli-

ali; czci, aby przez to owym drobnym darem za ode-

bran j)rzy wiceniu ask wdziczno swoj objawi;
wnirfzcie te, aby zarazem przez oddanie gorejcej wiecy
da )iHkupowi uroczyst rkojmi, e j)ragn to, co si
temi wiecami oznacza, wiernie w swej duszy przecliowa.

Na znak Hwej wdzicznoci, niemniej, aby objawi uzna-

nie zwierzchniej warlzy biskuj)a, której odtd w cliara-

kterze nug otarza w sposób szczf*g(')lny si poddaj, cauj
wszyscy piercie biskupi jako godo zalu)in jrgo ze swo-
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j narzeczon w. Kocioem. Po Agnus Dei przystpuj
te pojedynczo z kadego rzdu wywiceni: kapan, dya-

kon i sub-dyakon i odbieraj od biskupa pocaunek poko-

ju i takowe swem wywiceniem swoim towarzyszom dalej

podaj tak, jako to dawniej i teraz, midzy obecnem na

Mszy witej uroczystej, ductiowiestwem, si praktykuje.

Po Komunji biskupiej, przystpuj te wszyscy nowo-wy-

wiceni do stopni otarza, dla pizyjcia Komunji witej.
*Z t atoli rónic, e kapani, jako z biskupem wespó
od})rawiajcy, przyjmuj Komunjw .bezporednio, to jest

bez poprzedniej (powszeclinej) spowiedzi i absolncji; inni

za wywiceni, po Komunji kapanów, odmawiaj 6V>>w.A7^6>r i

przyjmuj Komunj w. tak, jak przy kadej innej Ko-

munji w. Po tej ogólnej Komunji przystpuj sami tylko

kapani do otarza i odmawiaj przed biskupem wyznanie

wiary, czem objawiaj, i s czonkami prawowiernego

Kocioa, i e wedug treci tego skadu swoici podwa-
dnych poucza i ksztaci bd: poczem dopiero nastpu-

je owo wyej ju wspomniane wkadanie rk biskupicli,

jako umocowanie do odpuszczenia grzechów. Na wyrane
zapytanie biskupa, nowi kapani zapewniaj go, e mu za-

wsze ulegymi bd, a biskup mówic do kadego: .,Pokój

Boy nieci bdzie z tob" cauje kadego z osobna na znak,

i go jako syna swego i wspópracownika winnicy Boej
wita. Upomina zarazem, aby si dobrze z sprawowaniem
obrzdów Mszy w. obznajmili, odmawia nad nimi modli-

tw i udziela swoje bogosawiestwo, aby im do tego u-

rzdu pomoc Wszechmocnego wyjedna. Po raz ostatni

przystpuj jeszcze wszyscy w rónych stopniach wywi-
ceni do biskupa, który ich wzywa, aby si dobrze ode-

branem wiceniem i przyjtemi obowizkami przejli,

mówic: ,, Uwaajcie })ilno, abycie wicie i witobli-

wie yli, aeby aska Boa nad wami spocza a wy, bycie

dalszych ask Jego stali si uczestnikami, których niech

wam Bóg wrdug swego miosierdzia udziela." Tu prze-

znacza wywiconym odpowiednie do ich stopnia modlitwy,
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które powinni dla wykazania swej wdzicznoci za wywy-
szenie, jakiego dostpili, odmówi; nowym za kapanom
przeznacza odprawianie trzech Mszy, a wreszcie wszystkich

uprasza, aeby te o nim w swoich modlitwach nie zapo-

mnieli. Owó tym to sposobem dopeniaj si wicenia
wszystkich niszych wice i samego kapastwa.

*To ostatnie kapaskie wicenie jest niewtpliwie

sakramentem. Wedug powszechnej za teologów nauki,

to i wicenie dyakonatu ask sakramentaln sprawuje.

Inne za, nisze wicenia, s tylko przygotowaniem do

kapastwa, a lubo sakramentami nie s, to jednak z po-

bonoci i z ask Bo przyjte, niezawodnie te i aski

odpowiednie do pobonoci przyjmujcych, wiksze lub

mniejsze sprowadzaj.'^

^Pozostaje jeszcze wicenie biskupie, jako korona i

dopenienie tego sakramentu; o czem da Pan Bóg opowiem
wam na przyszej nauce tym ciekawsze szczegóy, e takie-

go wicenia nie atwo wiadkami by moecie.*



ROZMOWA XXVII.

Dalszy cig o Sakramencie kapastwa, wicenie

Biskupa i Sobory.

Wybór Biskupów. — wicenie Biskupa. — Litanja. — Wkada-
nie na plecy ksigi P^wangelji. — Wkadanie n^k. — Namaszczenie.
— Pastora. — Dorczenie ksigi Ewangelji. — wity Jan w Efezie.

Pocaunek pokoju. — Msza wspólna. — Infua. — Intronizacja. —
Czy biskupstwo jest osobnem wiceniem. — wicenie Opatów.

—

Hierarchja. ~ Sobory— ich staroytno. — Sobory powszechne i

czi^stkowe.

Szymon. Stosownie do danej nam obietnicy ocze-

kujemy z wielkiem upragnieniem wyjanienia nam obrz-

dów wicenia biskupiego, o czem dotd nigdymy jako
nie myleli. Z katechizmu wiemy tylko o kapastwie;
wiemy wprawdzie, e nad kapanami postawieni s Bisku-

pi, ale o icti wiceniu nigdy nie pomyleli, aby i oni po-

trzebowali osobnego wicenia.
Proboszcz. Najniezawodniej, a wicenie Biskupa

wymaga znów wkadania rk, jako si to za czasów apo-

stolskich ju praktykowao. Gdy po raz pierwszy Pan Je-

zus Apostoów jako pierwszych Biskupów wybra i usta-

nowi, a ci przez zesanie na nicli Ducha witego, w spo-

sób cudowny i widoczny powiceni zostali, to te i pó-
niej, jakom o tem nadmieni, wici Pawe i Barnabasz,

a nastpnie te i ucze witego Pawa, Tymoteusz zostali

przez wkadanie rk apostolskicli na godno biskupi
wywiceni {Dzieje Ajwstolshie XIII, o, 1 Tym. IV, 14).

Biskupi maj do speniania najcisze i najwitsze powin-

noci i potrzebuj do tego osobliwej aski Boej, która im

wiceniem tylko moe by udzielon. ,,S oni," jako

Dzieje Apostolskie si wyraaj {JiX, 28) ,,od Ducha
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witego postanowieni, aby Kocioem rzdzili," to na-

wet wskazuje samo ich nazwanie, które si z jzyka grec-

kiego wywodzi, Episcopus bowiem oznacza: Stró. Z po-

wodu tak wielkiej, jaka na nich ciy odpowiedzialnoci,

wybierano te Biskupów po wszystkie czasy z najwiksz
troskliwoci; a bardzo czsto bywao, e najpoboniejsi

mowie od przyjcia biskupiej godnoci si uchylali i

trzeba byo czsto ucieka si do przymusu, aby go si
podjli. '""Biskupów najwicej cigali ydzi i poganie.

Przyj biskupstwo, znaczyo to samo, co naraa si na

nieuchronne mczestwo i dla tego to mówi wity Pawe:
,,Kto biskupstwa pragnie, dobrej sprawy pragnie.* U-
dziel wam niektórych wiadomoci o wyborze, a potem o

wiceniu biskupów.

Tutaj Proboszcz musia nowo przybyym którzy si
spónili, to co wprzód powiedzia, wkrótce powtórzy.

Poczem tak dalej mówi:
Za dawniejszych czasów wybór biskupów odbywa si

w ten sposób: Metropolita, czyli najznamienitszy Biskup
caej prowincji, do której osierocona dyecezja naleaa,
przybywa z ssiednimi biskupami, a pod ich przewodni-

ctwem i wspódziaaniem dopeniano wyboru przez cae
zgromadzenie duchowiestwa i ludu; poczem Metropolita

wybranego wywica. Obecnie za w krajach katoli-

ckich monarcha Papieowi wybranego na biskupstwo

przedstawia; miejscami wybór naley do czonków kapi-

tuy katedralnej; we wszystkich atoli wypadkach zbada-

nie i zatwierdzenie wybranego zaley od Papiea; miejsca-

mi, a zwaszca w krajach niewiernycli sam Papie Bisku-

pa ustanawia. Wedug staroytnego zwyczaju dotd
jeszcze gdzie mona, zbiera si trzech biskupów, ile razy

jaki kapan na biskupa ma by powiconym czyli konse-

krowanym. Skoro tylko biskupi do kocioa ])rzy])yli i

w biskupia szaty si przybrali, a na j)rzygotowaiiycli

krzesach zasiedli, powstaje jed(;n z nich i odzywa si do

konsekratora (biskupa majcego doj)eni wiceni(i) w te
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sowa: Czcigodny Ojcze! Nasza wita Matka Koció ka
toli(-ki domaga si, abycie obecnego kapana na godno
biskupi wywicili." Konsekrator zapytuje: „Macie do te-

go list Apostolski," odpowiada: ,,mamy," a na danie wy-

wicajcego, czyta si w gos pismo Ojca witego wybór
zatwierdzajce. Za dawnycli czasów przy konsekracji

biskupa, zapytywano podobnie jak i przy wiceniu
kapana lub dyakona: ,,Czy wiesz, e on tego wicenia
jest godnym?" Poniewa jednak obecnie sam Ojciec

wity godno kandydata na biskupstwo rozpoznaje,

to ju samo pismo Papiezkie jest zarazem porczeniem

jego godnoci, i dla tego si to pytanie opuszcza. Poczem

nowowybrany biskup skada przepisan przysig, moc
której Ojcu witemu przyrzeka uszanowanie, mio,
wierno i ulego; nastpnie za bywa w rozmaityci

punktacli, odnoszcych si do wiary i obyczajów, zai)y-

tywany, na które odpowiada twierdzco: clic, albo wie-

rz. Jest to pozostay zabytek staroytnoci, kiedy bis-

kup konsekrator nowo przez lud wybranego przed wice-
niem egzaminowa.

Szymon. Trzeba przyzna, e postpowano z ca
troskliwoci.

Proboszcz. Poniewa do urzdu biskupiego naley
prawdziw nauk wiary ludowi opowiada, a przez budu-

jce przykady w cnocie i pobonoci mu przewodniczy,

sowem, poniewa urzd biskupi wedug swej godnoci

jest najwyszym; dla tego te rzecz godn i waciw
jest, aeby do tego urzdu posuwani odpowiedniemu a

cisemu badaniu podlegali. Wszake to i Chrystus zanim

Piotia najwyszym swego Kocioa Pasterzem postanowi,

do trzeciego razu zapyta: czy go miuje, a dopiero po ta-

kiem potrój nem badaniu i twierdzcej odpowiedzi, rzek

mu: ,,Pa owieczki moje/'

Szymon. Wic ju teraz zapewne nastpuje samo
wywicanie*^

Proboszcz. wicenie biskupie równie jak i wi-
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cenie kapaskie odbywa si podczas Mszy witej. Wsze-

lako dla wywicajcego si osobno otarz urzdzaj, przy

którym tene si ubiera i Msz rozpoczyna po dopenionem
wiceniu obaj z konsekratorem na spólnym otarzu Msz
dalej odprawiaj. Po rozpocztej Mszy witej, doszed-

szy do koca Epistoy nastpuje:

1) Litanja do Wszystkich witych, podczas której

trzej Biskupi klcz a wywicajcy si krzyem na ziemi

ley. Wród litanji podobnie jak si przy wiceniu ka-

paskiem rzeko, Koció wojujcy na ziemi czy si
z Kocioem tryumfujcym w niebie we wspólnem wsta-

wiennictwie za wybranym, upraszajc dla o dary Ducha
witego.

2) Kad na rami i na plecy Biskupa otwart ksi-

g Ewangelji (Msza) czem si oznacza, e wywicajcy
si Biskup winien si poczytywa za naczynie wybrane,

który imi Jezusa Chrystusa i jego wit nauk ponie
ma przed króle i narody, wierne i niewierne. Suy ten

obrzdek nowowywiconemu za upomnienie, e lubo Bi-

skup jest zwierzchnikiem, sdzi duchownym i prawodawc
swego ludu; jest on atoli sam zwierzchniej wadzy,
w sprawowaniu swego urzdu poddanym, i e w penieniu

ówych powinnoci do prawa Ewangelicznego zastosowa

si powinien. Wre^^zcie, e on nietylko swoich podwa-
dnych obowizkiem wiary i cisej religijno-moralnej kar-

noci obarcza, ale te i sam jarzmo Paskie dwiga po-

winien; inaczej staby si podobnym do faryzeuszów, któ-

rym Pan Jezus i^Math. XXIII^ 4), przygania, e ,,wi
brzemiona cikie i nieznone na ramiona ludzkie, a pal-

cem swym nie chc ich ruszy."

3) Biskup kadzie na gow wywicajcego si rce
mówic: ,,Wemij I)ii(-ha witego." Na teni te gównie
polega Binku j)ie wicenie; z tego to ])()W()du i Pawe
wity pisze do Tymoteusza, którego na Biskupa w Efezie

wywici ,,nie zaniedbywaj aski, która jest w tobie i

która dana jent prz(;z proroctwo" (to Jest przez objawie-
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nie, którem Bóg rozkaza wywici Tymoteusza Biskupa)

i kadzenie rk kapastwa. Biskupi krótko mówi:
,,Wemij Ducha witego" bez wskazania celu, jak to by-

wa przy wiceniu Kapana i Dyakona; poniewa Biskup

wywica si do wszystkicli urzdów kocielnycli, jest on

zarazem widomem ródem bogosawiestwa i powice-
nia, jakie na wiernych zlewa. Dla tego te nie udziela

mu si jeden lub drugi dar Ducha witego, ale on otrzy-

muje samo ródo wszelkiego powicenia i aski w caej

peni. I to si teroi sowy oznacza. Z tego te powodu

4) Nowemu Biskupowi namaszczaj si ju nietylko

rce i palce, jako nowym kapanom, ale nadto i gowa, a

to witem chryzmem. Tem namaszczeniem oznacza si
aska Ducha witego, która si obficiej Biskupowi ni
Kapanowi udziela; to namaszczenie czjni si te na go
wie, poniewa Biskup sam jeden jest gow, czyli zwie-

rzchnikiem podrzdnych Kapanów; Kapani s tylko je-

go pomocnikami, jakoby rce i narzdzia za poredni-

ctwem których wiernym aski Boe udziela, i z tego to po-

wodu Kapanom same tylko si rce namaszczaj.

5) Nowemu Biskupowi podaje si do rki laska

(pastora) jako oznaka pasterskiego urzdu, aeby grze-

sznika, gdyby tego zasza potrzeba, z mioci karci, po-

bonych w cnocie utrzymywa i dla nich wytrwao po-

zyskiwa. O tem królewski prorok {XXII, 4), odzywa

si do Boga, którego za najtroskliwszego Pasterza poczy-

tywa: ,,aska twoja i kij twój, te mnie cieszyy.''

6) Wkada si Biskupowi sygnet na palec. Ten o-

znacza, e Biskup sta si duchownym narzeczonym swo-

jej oblubienicy Kocioa, któr powinien kocha, ochra-

nia, rzdzi, chlebem ywota zasila i do mierci jej nie

opuszcza. Dla tego to zawsze przestrzegano, aby Bisku-

pa nigdy, bez koniecznej potrzeby, lub bez wikszej dla

Kocioa korzyci z biskupstwa jednego na drugie nie

przenosi, bo on maeskiem niejako lubem ze swoj
dyecezj si poczy.
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7) Nowo wywiconemu Biskupowi bywa dorczan
ksiga Ewangelji (Msza), który dotd na barkach mu ci-

y, poniewa gównym jego obowizkiem, któremu kady
inny musi ustpowa, jest, ludowi sowo Boe ogasza.

,,Niesuszna jest, mówi pierwsi ctirzecijastwa biskupi-

Apostoowie, abymy opucili sowo Boe, a stoom su-

yli." {Dz. Ap. VI, 2). I znów Aposto mówi do Ko-

ryntjan {IX, 16), ,,Jeli Ewangelj bd opowiada, nie

mam chluby, bo mnie potrzeba przyciska: albowiem bia-

da mnie, jelibym Ewangelji nie przepowiada."

*Za jak wany obowizek sobie poczytywali Aposto-

owie opowiadanie Ewangelji, wnosi moemy take z te-

go, co wity Hieronim pisze o witym Janie Ewange-

licie: ,,Gdy wity Jan w Efezie pónej doy staroci i

zaledwie na rkach uczniów do kocioa móg by wnoszo-

nym, zwyk na kadem zebraniu powtarza: ,,Synaczko-

wie, miujcie si wzajem." Wreszcie sprzykrzywszy sobie

bracia obecni to jednostajne powtarzanie, rzekli mu: ,,Mi-

strzu! czemu nam wci jedno powtarzasz?" On si ode-

zwa z godnem Jana zdaniem: ,,bo to przykazanie Paskie
jest, a jeli si speni, to za wszystko stanie."*

8) Nowy Biskup odbiera od konsekratora i otacza-

jcych go Biskupów pocaunek pokoju, a to na znak, e
po otrzymanem wiceniu ju go za spólnego swego brata

poczytuj. Od najdawniejszych czasów Biskupi za przy-

kadem Apostoów nazywali si pomidzy sob brami, a

nawet Ojciec wity, gowa Kocioa piszc do którego

z Biskupów, zowie go bratem w Chrystusie; a kiedy z u-

rzdu piszcz do (;esarz6w hib królów katolickicJi, uywa
wyraenia: ,, Kochany synu w Chrystusie."

0) Nowo wywic^cony Biskuj) odprawia (jako si wy-

ej rzeko) ze swoim konsekratorem Msz w. na spólnym
otarzu. Pofhtzas Offertorium ofiaruje mu dwie due go-

rejce woskowe wiece, dwa )oc]icjiki chleba i dwie bary

eczki wina, w^ulug owego dawuf^go, ju kilka razy

wspomnianego zwyczaju, i ci, którzy wei Mszy wit(\j a
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mianowicie w Komuuji udzia brali, take to, co do uro-

czystoci potrzebne byio w ofierze przynosili. Komunj
wit przyjmuje nowo wywicony z rk konsekratora i

to pod dwiema postaciami, poniewa obaj Msz wit od-

prawiali i na pamitk dawnego zwyczaju, wedug które-

go wszyscy obecni na Mszy witej pod obiema postaciami

Komunj otrzymywali. Dla uzmysowienia tej brater-

skiej jednoci dziel si obaj jedn Hostj i pij naj-

witsz Krew^ z jednego spólnego kieliclia.

10) W kocu Mszy witej przed ostatni Ewange-
Ij wkada si nowemu Biskupowi infu na gow, a na

rce rkawiczki. Rkawiczki pierwotnie su ku ozdobie,

a moe dla tego weszy w uycie, e Biskupowi trudno by-

o w czasie zwaszcza zimowym podczas dugiego naboe-
stwa pastora (metalowy) go rk trzyma. Wszelako i

one nie s pozbawione duchownego znaczenia, bo oznacza-

j czysto i wite myli, jakie Biskup powinien podczas

witych obrzdów zachowa. Poniewa rce wedug
potocznej mowy i wedug Pisma witego oznaczaj czyn-

noci czowieka: ,,I odda mi Pan, mówi Psalmista

{XVII, ^^i), wedug sprawiedliwoci swojej i wedug czy-

stoci rk moich, odda mi." Infua, czyli okrycie gowy
biskupiej, bya te pierwotnie zwykym kapeluszem, su-

ya do ochrony gowy, ale zarazem i do stroju, bya o-

patrzon dwiema wstkami dla przymocowania jej na go-

wie, i dla tego dotd dwie wstgi u niej z tyu s przymo-

cowane. Lecz i ona nia swoje ducliowe znaczenie, jest

bowiem [)rzybic Biskupa upominajc go, z jak moc,
z jak odwag powinien stawia w obronie Kocioa i ob-

stawa za prawd Kw^angelji, a wiar i pobono powie-

rzonego sobie ludu podtrzymywa. Ma infua dwa wierz-

clioki, a te oznaczaj dwa Testamenta, którycli znajo-

mo Biskup posiada winien. Jako niegdy gowa Moj-

esza zstpujcego z góry dwoistym promieniem niby róz-

gami janiaa, tak i l^iskup odznacza si swoim widomym
strojem pomidzy ludem jako duchowny w^ódz i prawo-
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dawca, jako drugi Mojesz, co z Bogiem rozmawia i z rk
Jego prawo wzi, aby je ludowi poda. On winien za-

równo jak Mojesz stawa pomidzy Bogiem a ludem, po-

redniczy w modlitwie i ofierze, koi gniew zniewaone-

go Boga i lad z nim pojedna, a do obiecanej ziemi, do

królestwa niebieskiego wprowadzi.

11) Biskupa tak wywiconego i przyodzianego

wprowadzaj wreszcie na tron i natychmiast piewa si
liymn dzikczynny witego Ambroego. Podczas tego

piewu odbiera Biskup hod przez ucaowanie rki od pod-

wadnego duchowiestwa, a w pochodzie swoim wzdu
kocioa bogosawi lud; wreszcie wstpiwszy po stopniach

do otarza, udziela wszystkim obecnym uroczyste bisku-

pie bogosawiestwo. Na zakoczenie zgina jeszcze przed

konsekratorem trzykrotnie kolano i mówi: ,,Ad multos

annos" (do mnogich lat), aby tem yczeniem, powinszo-

wanie dugiego wieku i wdziczno za udzielone biskupie

wicenie wynurzy.

^Szymon widzc, e Proboszcz ju wykad obrzdów
biskupiej konsekracji ukoczy, zapyta jeszcze: czy wi-
cenie biskupie, jest osobnym i oddzielnym od kapastwa
Sakramentem?

Proboszcz. Biskupstwo, a wic i wicenie bisku-

pie nie moe by uwaane jako osobny Sakrament, raz dla

tego, e inaczej byoby nie siedm, ale om Sakramentów;
a po wtóre, e Sakrament Kapastwa zarówno jak Chrzest

i Bierzmowanie jest niepowtarzalnym; wicenie przeto

biskupie jest tylko dopenieniem laski sakramentalnej

przy kapastwie odebranej. Tak jako nisze stopnie

wice wraz z Dyakonatem zmierzaj do kapastwa, tak

biskupstwo jest kiphistwa koron. Hiskuj) stawa na
najwyszym stopniu ustanowionej od Boga hierarcliji

kocielnej, a Pai>iez nawet, lubo gowa Kociohi caego
i wszystkich Biskupów ca(5go wiata zwierzchnik, osobne-

go wic(inia nie otrzymuje.*

*Szymon. W czeme si gównie róni Hiskuj) od
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Kapana?
^Proboszcz. Najgówuiejsz róuic pomidzy Bi-

skupem a Kapanem jest, i Biskup jest niejako Ojcem
w Kociele, co syny rodzi moe, to jest Kapanów i Dya-

konów wywica, bo Bierzmowanie i inne obrzdy wi-
tego Kocioa oraz wadza biskupia, mog by i bywaj
przez szczególny przywilej Ojca witego jako Biskupa ca-

ego kocioa, kapanom zlecone. Do gównych te wy-

rónie naley 1) e Biskupi s rzeczywistymi nastpcami
Apostoów. 2) e jako Ojcowie i Doktorowie Kocioa na

Soborach zasiadaj, a gos nietylko doradczy, ale i sta-

nowczy maj. 3) e z urzdu swego s uczestnikami po-

wierzonej sobie owczarni czyli dyeoezji.*

^Szymon. Co oznacza ten wyraz: Hierarchja.

Proboszcz. Przez hierarchj rozumiemy róne sto-

pnie godnoci kocielnej, poczwszy od kleryka jako naj-

niszego stopnia, a do samego Papiea. Oprócz tej hie-

rarchji jest i hierarchja wycznie z ustawy tylko Kocioa
pochodzca, do której wchodz róne stopnie nisze i wy-
sze urzdowania kapaskiego n.p. Wikarj uszów. Pleba-

nów, Proboszczów, Dziekanów, Kanoników, Piaatów,

Arcybiskupów, Prymasów, Patrjarchów, Kardynaów
i t.p.; oprócz tego jest te osobna hierarchja zakonna n.p.

Gwardjanów, Przeorów, Prowincjaów i Jeneraów zakon-

nych. Niektóre z tych godnoci nie wymagaj nawet

wice wyszych, a wicenie kleryka nawet do godnoci
Kardynaa wystarcza. O niektórych takich dostojnikach,

gdy bdzie mowa o Papieu, nadmieni.*

Lubo ju nikt Proboszczowi adnego pytania nie za-

dawa, bo tak wszystkie przewidzia i tak wszystko co si
do wicenia Biskupiego odnosio w swoje opowiadanie

wplót, e cay materja odnoszcy si do obrzdów wi-
ce Biskupich wyczerpa; wszelako przypomnia sobie

Szymon, e sysza o Opacie jakiego klasztoru, któ

ry te i infufy i pastorau tak jak Biskup uywa, i dla

tego zapyta, czy i opaci otrzymuj jakie wicenia?
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Proboszcz. wicenie opatów jest tylko uroczystym

obrzdem, i zazwyczaj nie maj oni nawet wyszych jak

kapastwo wice. e za Opaci niektórych klasztorów

pastorau, piercienia, infuy uywaj, jest to tylko ozna-

k albo ich osobistych zasug, albo zasug jakiego zakonu

lub klasztoru, których zwierzchnicy maj prawo do takiego

odznaczenia. Wyjtkowo tylko mog i oni mie wi-
cenia biskupie. Podobnie te, luboby byli tylko kapana-
mi, otrzymuj oni wadz do udzielenia swoim podwa-
dnym mniejszych wice i mog z Biskupami zarazem

na Soborach zasiada i z nimi razem gosowa. Niektó-

rych, nawet eskich klasztorów przeoone, Ksieniami

nazwane, przy swojem powiceniu otrzymuj szczegól-

ne odznaczenie, e im wolno pastorau uywa.
Szymon. Ksidz Proboszcz wspomnia nam i dzi i

kilkakrotnie poprzednio o Soborach, czyli koncyljach i o

ich ustawach; przyznam si, e czemby one byy, niero-

zumiem.

Proboszcz. Pan Jezus obieca Apostoom i ich na-

stpcom Ducha witego, który mia ich po Jego Wnie-
bowstpieniu wszelkiej prawdy naucza i to sprawia, a-

by przeciwko niemu bramy czyli moc piekielna nie prze-

moga, to jest, aby Koció nie móg pobdzi, w kacer-

stwo lub w niewiar upa. Jeeli za w Kociele powsta-

way jakie spory wzgldem niektórych artykuów wiary

chrzecijaskiej, byo to i jest rzecz Biskupów, pod

zwierzchnictwem Gowy caego kocioa czyli Papiea,

kwestje sporne rozway, a to, co wedug nauki Pana Je-

zusa jest, stanowczo orzec. Podobnie te do Papiea i do

Biskupów naley czuwanie nad obyczajami chrzecija-

skiemi, a jeliby si gdzie jakie zakrady naduycia,

takowe poskromi i wytpi. Tym wszystkim obowiz-

kom powinni zwierzchnicy Kocioa zgodnie odpowiada;
wszelako zdarzy si mog wypadki, wzgldem których

potrzeba Hi gbiej porozumiewa, aby co stanowczo, je-

dnozgodnie orzec i rozporzdzi, coby prz(^z wzajemni? ko-
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respondeiicje nie dao si osign; albo okolicznoci ino-

g by tak naglce, eby si do wspólnego porozumienia

i zgody tak prdko nie doszo ^zwaszcza, jeeli niektóre

ustawy karnoci kocielnej nie dadz si zarówno do wszy-

stkich krajów i okolic zastosowa.* W takich wypadkach
zbieraj si Biskupi razem z Papieem, lub jego Legatem
na oznaczone miejsce i w oznaczonym czasie zajmuj si
spoinie sprawami Kocioa. Takie zebrania zowi si
Koncyljami, a po polsku Soborami, a take i greck na-

zwa Synod czsto bywa uywana.
Szymon. Czy takie Sobory za dawnych czasów si

odprawiay?

Proboszcz. Ju Apostoowie je odprawiali; moe
my ich trzy wskaza, o których Dzieje Apostolskie wspo
minaj. Pierwsze zebranie Apostoów byo w roku 34 po

narodzeniu Pana Jezusa (w rok po Jego Wniebowstpi
niu) aby si naradzi i urzdzi spraw cay Koció ob

chodzc; w skutek lakiej narady wybrano na urzd Apo
stolski witego Macieja w miejsce zdrajcy Judasza

i^Dz. Ap. /, 7/7.) Powtór?iie zebrao si dwunastu Aposto

ów z reszt uczniów Pana Jezusa, aby ustanowi Dyako
nów, a obranych na ten urzd powici, (Dz. Ap. VI, ^)

Trzecie w najwaniejszej sprawie zebranie odbyo si w ro

kil 51, a na niem rozstrzygnli Apostoowie i inni Zwierz

chnicy Kocioa bardzo wane pytanie, spowodowane zaj

ciem w Antyochji, mianowicie, czy nawróceni na wiar
chrzecijask ])Oganie, obowizani by maj do obrzeza

nia i do zachowania przepisów prawa Mojeszowego

Apostoowie wtt*dy orzekli: e nowonawróceni wolni by
maj od jarzma prawa Mojeszowego, e powinni si tyl

ko wystrzega rozpusty i poywania pokarmów bokom o

liarowanych, oraz krwi zwierzt nie uywa, aeby si na

zgorszenie i oburzenie ydów nie naraa. {J)z, Ap. XV, 6'.)

(idy póniej ta przyczyna ustaa, poywanie krwi dozwo-

lono, i tylko zakaz poywania pokarmów boyszczom ofia-

rowanych pozosta, aeby std nie nastpia religji znie-
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waga, albo eby nie dawano oznaki zaparcia si chrzeci-

jaskiej wiary.

Szymon. Wówczas byo to jeszcze atwo wszystkicli

Biskupów w jednem miejscu zebra; ale czy to mona by-

o póniej, kiedy si chrzcijanizm prawie wszdzie roz-

krzewi?

Proboszcz. Musz tu jeszcze nadmieni o pewnej

rónicy, jak naley zauway we wszystkich tych zebra-

niach. S zebrania kocielne, na których potrzebne jest

orzeczenie o prawdziwej chrzecijaskiej wierze, albo te
o rzeczach obchodzcych Koció powszechny; w takich

razach powoani bywaj Biskupi caego chrzecijastwa,

a zbieraj si pod przewodnictwem albo osobistem Papie

a, albo jego penomocnika, czyli Legata. Takie zebranie

zowie si Soborem powszechnym. A luboby na niem bra-

ko niektórych Biskupów, to przecie przewan ich liczb

cay Koció jest dostatecznie przedstawionym, a nawet,

gdyby ich wielu nieobecnych byo, to przecie jeszcze ze-

branie takie byoby wanem i za powszechne poczytywa-

nem, jeli nieobecni na te ustawy zezwalaj i takowe za

wane uznaj. Lecz oprócz tych powszechnych, bywaj
te i szczegóowe Sobory, na które Biskupi jednego kraju

lub prowincji, albo te duchowiestwo jednej dyecezji si
zbieraj, aeby o dobru powierzonej sobie owczarni, o po-

prawie obyczajów, o obrzdach i zwyczajach kocielnych
rozporzdzi, naduycia jakieby si zakrady, usun
it.p. Takie zebrania zowi si: Synodami narodowymi,

prowincjonalnymi albo dyecezjaluymi.

Szymon. Czy si rzeczywicie takie powszechne So-

bory odbyway?
Proboszcz. Takich Soborów, o których wspomnia-

em, a do naHzych czasów odbywao si bardzo wiele. Po-

wszechnych atoli Soborów byo naturalnie niewiele. Pier-

wszy taki Sobór odby si w roku ^^25 w Nicei za Paj)iea

Sylwestra, a za i)anowania (cesarza Konstantego i posuy
do potpienia bdnej nauki Aryusza zaprzeczajcego



210

bóstwa Panu Jezusowi. Byo na nim obecnych 318 Bi-

skupów. Inne jeszcze Sobory odbyway si w Konstanty-

nopolu, w Efezie, w Clialcedonie, Rzymie, Lionie, Kon-

stancji, Bazylei, przedostatni za odby si przed trzystu

przeszo laty w Trydencie, miecie w Tyrolu bdcem;
ten odbywa si z przerwami od roku 1545 a do roku

158(5, a na nim wanie potpiono bdy protestantów. O-

rzeczenia tego Soboru znajdziecie bardzo licznie w ksi-

gaci naukowych, nawet i w katechizmach, a o ile pami-
tam, to i ja w niektórych Rozmowach na nie si powoy-
waem. Wiele tam take znajduje si przepisów odnosz-

cych si do karnoci, i cay, obecnie istniejcy w Kocie-

le i po za Kocioem porzdek midzy chrzecijanami, jako

te midzy wyszem i niszem duchowiestwem, temu So-

borowi zawdziczamy.

Szymon. Czyby nam ksidz Proboszcz nie raczy

co jeszcze powiedzie o Papieu, a moebymy si te je-

szcze i o niektóre inne rzeczy przy tej sposobnoci zapytali?

Proboszcz. Dzi ju nieco spóniona pora, a poru-

szone przez ciebie pytanie wymaga bdzie obszerniejszego

wykadu, który nam do caej rozmowy dostatecznego ma-

terjau dostarczy. Dzi was poegnam i askawej Boej
opiece poruczam. Niech l)dzie pochwalony....



ROZMOWA XXVIII.

O Papieu i rónych kocielnych dostojnikach

i o zakonach.

Czy Papie b3^wa oddzielnie wywicanym. — Tytu najwitszego.
— Czy Papiee byli grzesznikami. — Wybór 'Papiea. — Zmiana
imienia. — Tak mija chwaa wiatowa. — Liczba Papiey. — Cao-
wanie nóg. — Kardynaowie. — Hierarchja biskupów. — Arcybi-

skupi. — Paljus. — Sufragan. — Wikarjusze apostolscy. — Infuaci.

— Czy Apostoowie mieli swoje dyecezje. — Czy zakonnicy s, te
kapanami. — Zakonników staroytnoci. — Zakony kontemplacyjne.

— Trapici. — luby doywotnie. — Zakonnice.

^Szymon po przybyciu proboszcza odezwa si: Ra-

czye ksie proboszczu obieca, e nam dzi opowiesz co
o Papieu. Z katecliizmu ju o tern dosy wiemy; miano-

wicie: e on jest nastpc witego Piotra, który ostate

cznie mczestwo poniós w Rzymie siedzc tam na stolicy

biskupiej lat 25 z gór, e jest nastpc Pana Jezusa i wi-

dzialn gow Kocioa. Ale Tomasz mówi nam, e ze-

chce take licznemi zapytaniami ksidza proboszcza zarzu-

ca, których rozwizanie, tak jak wielu innych poprze-

dnich, zapewne nam bdzie poyteczne.^

Ja za przedewszystkiem prosz o objanienie, czy te
i na godno Pay)iea jest jakie oddzielne wicenie?

Proboszcz. Papie ma wicenie biskupie, jest on

tak, jak mówie biskupem Rzymu. Jest ducliownym oj-

cem wszystkich wiernych i dla tego zowiemy go ojcem naj-

witszym, a wyraz pa[)ie i)()(;hodzi z ]'dcuiii\iWgo papa, co

znaczy ojci(ic.

Tomasz. Ale nazwa najwitszy zdaje mi si zbyt

przesad zon?!.

Proboszcz. w. Pawe piszc do rozmaitych chrze-
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cijaiiskich zgromadze wiernych zowie ich witymi.
Wszake i kady chrzecijanin staje si witym przez

chrze!st i przyjcie witycli sakramentów, a powoaniem
chrzecijanina jest, aby zosta witym. To imi nie-

mniej zachca do witobliwoci, której stalimy si ucze-

stnikami, jakiej radzibymy sami naby(^'. Tak przeto jako

my dzieciciu na ( hrzcie witym dajemy imi Justus, Ju-

styna (sprawiedliwy, sprawiedliwa,) Katarzyna (czysta,)

Bogumi, Bogumia, aby tak nazwani starali si, iby si
na nich to imi sprawdzio, tak moglibymy te nosi imi
wity, wita. Jeeli w tem nic nagannego niema, to te
i niema co j)rzygania, e Papiea zowiemy Ojcem najw.,

poniewa jest zastpc Pana Jezusa, a pomidzy chrzecija-

nami najwysz godno piastuje. Co mu te przypomina,

e on jako zwierzchnik witych do tego zda powinien,

aby by witym nad witymi, czyli najwitszym. Pa-

pie jednak sam nie zowie si ani najwitszym, ani wi-
tym, ale sug si pisze: Suga dui/ Boych, wedug zwy-

czaju pochodzcego od Grzegorza Wielkiego Papiea, aby

tem sposobem okaza, e pomimo tych tytuów jakie mu
daj, o najgbszej pokorze nie zapomina.

*Nikt si dotd nie gorszy z tego, e Indziom wia-

towym dawane s tytuy przesadzone: Wielmonycli, Ja-

nie owieconych itp.; dziwna przeto, e niektórych ludzi

tytu: najwitszy, nadawany Papieowi, tak bardzo

gorszy.^

Tomasz. A jeste to prawd, o czem midzy prote-

stantami syszaem, e niektórzy Papiee byli grzesznikami

i gorszycielami^

Proboszcz. Czemu si nie pytasz, czy to prawda, e
jeden z Apostoów, lubo przez samego Pana Jezusa wy-

brany, byl zym czowiekiem, zdrajc, samobójc? a czy

z tego powodu inni Apostoowie nie byli zacnymi i wi-
tymi mami? niestety! i midzy Papieami byli równie,

jak midzy Apostoami mowie, co swojemu urzdowi go-

dnie nie od])owiadali; ale szczciem, e ich stosunkowo
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byo niewielu. Byli to skdind tacy, którzy pod wpywem
panujcych, albo przemonycli panów, do papiezkiej go-

dnoci doszli. Jest to zaiste rzecz smutna, e na stolicy

apostolskiej zasiadali ludzie tej godnoci nie odpowiada-

jcy, i nie mona zaprzeczy, e tacy nieuczciwi pasterze

wiele szkody Kocioowi wyrzdzili. Ale tern wicej mu-

simy w tem rk Bo uzna i uwielbi, która pomimo ty-

lu przez wasnych pasterzy zadanych pocisków, przecie

wiar prawdziw strzega i nie dopucia, aby bramy pie-

kie j przemogy. *aden z Papiey nie wpad w bdy
kacerskie, aden zej moralnoci nie uczyni.^ Liczba ta-

kich Papiey jest bez porównania mniejsz, anieli nieprzy-

jaciele Kocioa pragn w ludzi wmówi; a pomimo tego

sprawdza si obietnica Pana Jezusa, e Koció zbudowany
jest na skale, i e moc Boga bywa od wszelkiego niebez-

pieczestwa i rozbicia, ochraniany.

Szymon. A któ teraz po mierci Papiea, ustana-

wia jego nastpc?
Proboszcz. Kardynaowie, których pocztek, go-

dno i ol^owizki póniej opowiem. Po mierci Papiea
zgromadzaj si kardynaowie w kociele w. Piotra w Rzy-

mie przez dziesi dni z kolei, aby tam za zmarego Papiea
naboestwa aobne odprawia. Po upywie tego czasu

zbieraj si znów do tego kocioa i odprawia si Msza w.
wzywajca aski i owiecenia Ducha w.; przemow te
miewa jeden z kardynaów na to przeznaczony, w której

zachca wszystkich do wyboru godnego nastpcy. Poczem

udaj si wszyscy w uroczystym pochodzie do papiezkiego

{)aacn, gdzie wybór nowego zwierzchnika Kocioa ma
by dokonanym. Kady kaidyna otrzymuje may pokoik,

ze wszystkiemi potrz(?bnemi sprztami, a w drugim mieci

^i^ j^^^ suba, której moe mie nie wicej, jak dwócli

do trzech. Nastpnie zamnrowuj wszystkie okna i drzwi

na zewntrz wyciodzce; aden z kaidynaów nie moe,
wyjwszy clioioby, paacu opuszcza, aeby tym sposol)em

wszelkiem obcem wtrc(^nioin si do wyboru Papiea zapo-
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bied. Pokarmy bywaj kardynaom codziennie z zewntrz
dostarczane i osobnem okienkiem i szafeczk w nim si
znajdujc i obracajc podawane. Kardynaowie zbie-

raj si odtd dwa razy dziennie w kaplicy paacowej, a-

eby kartki wyborcze zoy; a te wybory ponawiaj si
dotd, a przynajmniej dwie trzecie czci kardynaów na
przyszego Papiea si zgodzi. Gdy taka zgoda nastpi,

to zap} tuj wybranego, czy wybór przyjmuje i jakie sobie

na przyszo imi przybiera. Ju od lat tysica prakty-

kuje si zwyczaj, e Papiee imi nowe sobie przybieraj.

Poczem nowo wybranego w biae szaty papiezkie oblócz,

a na znak hodu, odbiera on od kardynaów pocaunek
nóg i rki. Ludowi te wybór nowego Papiea si ogasza

i drzwi zamurowane si roztwieraj. Tym to sposobem

staje Papie na najwyszym szczeblu liierarcliji, z prawa
Boego ustanowionej.

Szymon. Do czego suy zmiana imienia?

Proboszcz. Starano si tym sposobem naladowa
Pana Jezusa, który w. Piotrowi nowe imi w miejsce da-

wnego: Szymon, nada. Zwyczaj ten równie wskazuje

Papieowi, e on odtd zwizki rodzinne zerwa, i tylko o

dobro Kocioa Chrystusowego troszczy si powinien. Po-

dobnie te zakonnicy i zakonnice, wstpujc do zakonu

imi zmieniaj na znak, e ju odtd nawet co do imienia

do wiata nie nale, i e s dian jakoby umarymi.

Szymon. Czy przez to Papie ju jest w swojej go-

dnoci ustalonym?

Proboszcz. W jednym z ostatnich dni nastpuje

koronacja, na któr i)rzynosz Papiea do kocioa w.
Piotra, gdzie po przybraniu w szaty kocielne papiezkie

znów na tem samem krzele w uroczystej procesji bywa
niesionym. Atoli wród oznak honorowych, jakimi czczo-

ny bywa, wyprzedza go ceremoniarz nioscy w jednej rce
gorejc wiec, a w drugiej na tacy zamki i paace u-

wite z paku, które s znakiem rzymskiego panowania. Te
pakuowe budynki ceremoniarz podpala i przed Papieem
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w gos mówi: Sic transit gloria mundi— ,,tak mija chwaa
wiatowa.""

Szymon. To zapewne oznacza, aeby dla ionorn i

festynów jakie mu wyprawiaj, dumy i zarozumiaoci

nie nabra.

Proboszcz. Tak zaiste, prawie to samo; podobnie

przed rzymskimi cesarzami podczas koronacji, podawano

im zote jabko królestwa, które waciwie byo niby kul
ziemsk, dla oznaki jego panowania; ale dla oznaczenia

marnoci jego wadzy i okazania, jak ona jest przemijajc
i eby go do przyzwoitej pokory wezwa, kula ta bya
wewntrz popioem napenion.

*Za czasów w. Jana jamunika przy koronacji ce-

sarza, zachowywano powany obrzd. Kiedy cesarz uko-

ronowany z caym przepychem i majestatem na tronie za-

siad i hody przyjmowa, przychodzili do monarchy ka-

mieniarze, zajmujcy si wyrabianiem nagrobków i przed-

stawiali mu pi rónokolorowych kawaków marmuru
z zapytaniem, który z nich najlepiej podoba si cesarzowi,

aby, gdy wybierze, zaraz przygotowywano dla niego po-

mnik grobowy. Chciano tem zwróci uwag cesarza, e
jest czowiekiem miertelnym, e teraz nawet wród bla-

sku i potgi, powinien rozmyla o mierci swojej, aby
by dobrym i sprawiedliwym monarch. {Leond. In vita

S. Joan. — Zob. Kat, hist. Schmidta^ t. III, str. 112.)^

Po procesji nastpuje Msza w., t.z. papiezka, bo j
sam Papie odprawia; po której zanosz go na balkon w.
Piotra, zkd zazwyczaj Papiee ludowi bogosawiestwo
daj, tam zasiada pod tronowym baldachimem, a przezna-

czony do tego kardyna wkada na trój-koron, mówic:
,,Wemij t ozdob gowy, troist koron, a wiedz, e je-

ste ojcem, królem, panujcym i rzdc wiata, a namie-

stnikiem Chrystusa na ziemi;'' z t koron na gowie pod-

nosi si Papie i daje hulowi bogosawiestwo; dwaj kar-

dynaowie za ogaszaj w imieniu Papi<*a odpust zuj)eny.

Po koronacji w kociele w. Piotra, udaj(^ si P;ipi', do
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kocioa w. Jana Lateraneiiskiego, który jest matk czyli

gównym kocioem wszystkich kocioów caego wiata;
tam przy wnijciu (czyli ingresie,) odbiera on od jednego

z kardynaów symboliczne klucze kocioa, z których jeden

jest zotym, a drugi srebrnym. I na tern koczy si uro-

czysto, za pomoc której gowa caego chrzecijastwa
swoj wadz obejmuje.

Szymon. Ilu dotd byo papiey?

Proboszcz. *Po zmarym, za naszej pamici Papieu
Piusie X., który by z rzdu 251) Papieem, obecnie mdrze
Kocioem r^l^cy Papie Benedykt XV. z rodu Jakób

Della Chiesa, jest 2H0 Papieem.^

Tomasz. Jest tu zaiste w ceremonjach wyboru i ko-

ronacji Papiea wiele piknych rzeczy; ale zdaje mi si, e
zwyczaj oddawania hodów Papieowi przez caowanie nóg

jest bar Izo poniajcym i przesadzonym. Bardzo wielu

z tego zwyczaju si gorszy.

Proboszcz. Albo to doktorowie i faryzeusze nie

gorszyli si z tego, e podczas uroczystego wjazdu Pana Je-

zusa do Jerozolimy lud sa pod Jego nogi suknie i wród
radosnego woania Hosanna, z tryumfem do miasta wpro-

wadzao Albo to i Szymon faryzeusz nie gorszy si z te-

go, e pokutujca Magdalena nogi Pana Jezusa zami swe-

mi skropione caowaa i wosami obcieraa? Albo Judasz,

czy si nie gorszy, e Marya kosztowne wonnoci na gow
Chrystusa wylaa? A jednak Pan Jezus wszystko to przyj-

mowa, pomimo, e bdc Bogiem by zarazem i najpokor-

niejszym ze wszystkich ludzi. Piotr w. te zezwala, e
chorych przy drodze, którdy przeciodzi ukadano, aby

na nicli cie jego pada i byli uleczeni. Boi dla czegó

mia tego zabrania? Wszake to byo dla jego apostol-

skiego urzdu, byo to godnoci, któr go Pan Jezus za-

szczyci. Tak te i my cze oddajmy papieom nastpcom
w. Piotra i namiestnikom Chrystusa na ziemi nie jako

ludziom, ale godnoci od Boga im udzielonej; ta cze dla

nich odnosi si do samego Pana Jezusa {Rom. X, L^) ,,Jako
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liczne nogi opowiadajcych pokój, opowiadajcych do-

bra;" z ust zastpcy Pana Jezusa winnimy nauk i przy-

kazania przyj, jakoby one z ust samego Jezusa pochodzi

y; przyjmujemy te i bogosawiestwo z rki jego, jako-

by ono z rki Chrystusa spywao; czemubymy nie mogli

nóg jego jako figur nóg Zbawiciela uczci.

Szymon. Czeme to s waciwie owi kardynaowie,

o których nam ksidz proboszcz tylokrotnie wspomina?

Proboszcz. Kardynaowie stanowi najwysz Rad
Papiea, s jego pomocnikami, tak jak i biskupi maj
swoj rad i pomocników. Kiedy liczba kardynaów jest

kompletn, dochodzi siedmdziesit. Wedug swojej

rangi s oni czci biskupami, czci kapanami, a cz-

ci dyakonami. ^Lecz kardynaowie w randze kapanów
lub dyakonów mog mie i wysze wicenia, a mog te
by tylko klerykami.^

Józef. Widziaem na obrazach portrety kardynaów
w czerwonem ubraniu iw czerwonych kapeluszach; czy oni

rzeczywicie maj ubrania takiego koloru?

Proboszcz. Tak jest rzeczywicie. Czerwone ubra-

nie jest czci oznak ich ksicej godnoci i wysokiego

stanowiska; czci za ten kolor przypomina im, ze winni

yicie swoje da i krew przela w obronie dobra Kocioa,
szczególniej za ])rzypomina im to czerwony ich kapelusz.

Szymon. A czy te pomidzy biskupami i arcybisku-

pami zachodzi jaka rónica?

Proboszsz. Co do wicenia rónicy adnej nie ma,

ale tylko co do 8to|)nia godnoci. Arcybi8kui)i s w swo-

jej dyecezji biskupami, tak jako i kady inny biskup

w swojej dyecezji, ale maj pewien nadzór luid biskupairii

i dyecezjaini okoliczriemi, a dyecezje tt- pod zawiadowa-

nierrj wspólnego arcybiskupa zostajc^e stanowi jedn pro-

wincj czyli metropolj. S te inne podobne godnoci,
które równie tylko zewntrznymi stopniami swojej go-

dnoci si wyróniaj, jako to: /rn/z/iffse?/! zowie si gówny
biskuj) w jakim narod/jr lii) ki(')lps1 wic. 'lo inii<; jest
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czasem tylko oznak honorow, albo te, tacy prymasi

mog czasem mie szczególniejsz wadz w zastpstwie

Papiea. Patryarchami s tacy biskupi, co maj zwierz-

chno nad biskupami i arcybiskupami wielu prowincji,

lab narodów. ^Najznakomitszymi patryarchami s owi

biskupi, co zajmuj stolice po apostoach, np. Papie
w Rzymie i w Antyochji po w. Piotrze; w Jerozolimie po

w. Jakóbie itp.

Szymon. Czy arcybiskupi odróniaj si czem

w swoim kocielnym ubiorze?

Proboszcz. To, co ich odrónia od innych biskupów

jest t. z. paljusz, z aciskiego — paszcz. By on pierwia-

stkowo dugim cesarskim paszczem, jaki pierwotni cesarze

najznamienitszym i najzasueszym biskupom nosi do-

zwalali. W póniejszych czasach dopiero Papiee go udzie-

lali, i postanowiono, e kady arcybiskup obejmujc sw
godno, winien o takow Papiea prosi; jakom ju otem
w jednej rozmowie nadmieni. Ksztat jego i opis, jako

si z weny powiconych przez Papiea baranków wyrabia,

a nawet i ceremoni powicania owych baranków opo-

wiedziaem w rozmowie trzynastej, o czem zapewne pa-

mitacie.

Józef. Przypominam sobie i zwrócio to wówczas

szczególn moj uwag, jako w czasie powicenia, te ba-

ranki na osobnych poduszkaci na])rzeciw siebie, zwizane
piknemi wsteczkami, le i jako si przypatruj gdy
ich kro[)i i okadzaj, a i Papieowi z nici, w Niedziel

Wielkanocn na wicone, piecze podaj.

Proboszcz. Dobrze za})amita, a zapewne wiesz

take jaki ksztat maj owe palju^zef

Józef. Jest to szeroki pasek weniany, biay na o-

koo szyi obwiedziony, a dwa koce onego spajaj si
z przodu i z tyu i s na nim wyrobione krzye odmienne-

go koloru.

Szymon. Wic to takie ubranie Papie kademu
nowemu arcybiskupowi posya?
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Proboszcz. Tak rzeczywicie, kady arcybiskup ta-

kowy dla swojej tylko osoby pozyskuje, przywdziewa go na

wierzch ornatu tylko w znakomitsze uroczystoci, nie moe
on suy jego nastpcy, ale po mierci z nim zaraz bywa
pochowany. Nie powtarzam jego powicenia skoro o tem

pamitacie i to mnie cieszy, e nawet may Józio o tem nie

zapomnia.

Szymon. A czeme s sufraganowie?

Proboszcz. Sufraganem waciwie jest kady bi-

skup wzgldem swego arcybiskupa. U nas atoli sufraga-

nami zowi biskupów rzeczywistych, ale nie majcych
dyecezji, którby sami zarzdzali, a którzy dodani s
biskupom dyecezjalnym do pomocy, tak jak wikarju-

sze proboszczowi. Poniewa biskup jest zwierzchnikiem,

a zarazem i oblubiecem swojej owczarni, wic adna dye-

cezja nie moe mie wicej nad jednego zarzdzajcego
dyecezj, biskupa. Jeeli za ten, albo dla podeszego

wieku, albo dla wielkiego obszaru swej dyecezji, albo z in-

nej susznej przyczyny nie moe swojemu obowizkowi po-

doa, wówczas moe mu by dodany inny biskup tytular-

ny zostajcy pod jego zarzdem. Zowie si za tytular-

nym dla tego, i ma inne biskupstwo, w którem adnego
urzdu nie sprawuje. Takich biskupów jest wiele w Azji

i w Afryce, gdzie niegdy katolicyzm w kwitncym by
stanie, ale póniej przez niewiernych zosta tak wytpio-
ny, i tam albo wcale katolików nie ma, albo ich jest mao co,

i to nawróconych dopiero przez misjonarzy. Takim wic
sposobem wywicaj kapana na biskupstwo n.j). w Kafar-

naum. Poniewa za tam dyecezj ju nie istnieje, i tylko

w aktaci dawnych zapisana jest, wic takiego biskupa

z Kafarnaum (hjdaj do pomocy biskupowi w Europie^, któ-

ry moe wywica na kapanów, bierzmowa, kocioy
konsekrowa itp. Praktykuje si to dla (l(>godn()(i wier-

nych, podobni(i jak i kada parafja moe mie tylko je-

dnego proboszcza, któremu do pomocy dodawani bywaj
inni kapani. *Hiskuj)i tacy maj prawo zarówno z in-
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nymi bi.skupaini zasiada na soborach powszechnycli, i tam
maj gos taki jak inni biskupi.*

Szymon. *A jeli pomidzy niewiernymi znajdnj
si katolicy, któ nimi zawiaduje^

Proboszcz. ^Pomidzy niewiernymi, jakom dopiero

co napomkn, znajduje si rzeczywicie wielu katolików

i takowych dziki pracy misjonarzy przy bogosawiestwie
Bozem, coraz wicej przybywa. Lecz i ci nie s pozba-

wieni pasterstwa; Papie bowiem jako biskup gówny cae-

go wiata posya tam ze swojego ramienia kapanów zwa-

nych misjonarzami, a nad nimi ustanowieni s wikarjusze

apostolscy, majcy bardzo obszern wadz, a niektórzy

z nich s nawet biskupami tytularnymi, utrzymujcy si
tylko z jamuny jak im Papie ze skadek wiernyci prze-

sya. ^'Jest co do tej sprawy osobna w Rzymie kongrega-

cja rozkrze wiania wiary (propaganda) zajmujca si s])ra-

wami takich opustoszaych dyecezji, a utrzymujca semi-

narjum, w^ którem si modzie w naukach ksztaci i do ta-

kiego mlsjouarstwa sposobi. Jest nadzieja w obietnicy P.Je-

zusa, e i tani katolicyzm wróci, aby si spenio jrorcctwo

Zbawiciela, i bdzie jedna tylko owczarnia i jeden Pasterz.*

Szymon. Ale byli te i u nas przy niektórych ko-

cioach tak zwani infuacie

Proboszcz. Tak jest, niektóre znakomite kocioy,

lui) zgromadzenia zakonne zyskuj od Stolicy Apostolskiej

przywilej, i zarzdzaj('y nimi praaci mog uywa
w swoich kocioach, lub gdzieindziej za pozwoleniem wa-
ciwego biskupa, wszystkich biskupich ])rzyborów do Mszy

w. i innych kocielnych obrzdków i takowe z podobnemi

jak i biskupi ceremoniami odprawia; lecz ci adnego oso-

bnego wicenia nie maj i s tylko kapanami, wic te
ani wywica na kleryków, ani bierzmowa, ani kocio-

()w konsekrowa, ani adnych obowizków, do których

charakter biskiij)i jest wymagany, spenia nie mog.*
Tomasz. Wszake Apostoowie przenosili si z miej-

sca na mi(\jsce i nie mieli adnych dyecezji.



221

Proboszcz. Takie rzeczywicie byo pierwotne ich

posannictwo, które im zleci Pan Jezus, mówic: ,,Idcie

na cay wiat, opowiadajcie Ewangeij w. wszemu stwo-

rzeniu" {Mat. XVI, 15) i z samego pocztku inaczej by
nie mogo. '^

Wszelako w ogólnoci tak nie byo, jak si o tern, mój

Tomaszu, wyrazie. Poniewa w. Jakób Aposto by bi-

skupem Jerozolimy i tam umar mierci mczesk; w.
Jan Ewangelista by a do mierci biskupem Efezu; w.
Piotr by poprzednio biskupem Antyocliji, lecz zostawiwszy

tam biskupa nastpc zosta biskupem Rzymu i z tego po-

wodu obchodzimy pamitki podwójne objcia katedr jego

najprzód w Antyochji, a nastpnie w Rzymie. A jeeli

Apostoowie obok tego gdzieindziej si przenosili, aby no-

we zebrania czyli dyecezje zaoy, jako to w. Pawe w Azji

Mniejszej i w Grecji czyni, co z jego posannictwa wypy-
wao, i co si do dzi dnia dzieje w krajach niewiernych,

gdzie misjonarze dzieo apostolskie sprawuj, to utworzy-

wszy w jednem miejscu chrzecijaskie spoeczestwo, za-

raz w okolicy tak nawróconej ustanawiali i ustanawiaj
nowych pasterzy.

Takim to sposobem w. Pawe na wyspie Krecie (dzi-

siejszej Kandji) ustanowi biskupem w. Tytusa *i do dzi

dnia tworz si nowe biskupstwa w Ameryce, w Australji

i w innycli krajach, a nawet i niektóre odpade od Kocioa,
jako to n.p. w Anglji, do pierwotnej wiatoci wracaj.*

Co si za parafji dotyczy, to icli pocztek jest nast-

pujcy:
Jeli gdzie spoeczestwo chrzecijan bardzo si po-

mnoyo co do ludnoci i przestrzeni, a biskup nie móg
sam pasterstwu tylu dusz, a tymbardziej po odlegyci

miastacli, iniasteczkaci i wios]<ac]i podoa; wic wysya
tam kapanów, jako swoich pomocników i zastpców, któ-

rzy [)rzy kocioach w rónych niiejscowociacli osiedli i

urzd j)asterrfki pod zwierzchnim })iHkupa nadzorcom spe-

niali. Kiedy z czasem, cae kraje religj chrzecijask
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przyjy, kapanów takich trzeba byo setkami rozsya,
tak, e obecnie nie ma adnej znakomitszej spoecznoci,

któraby swojego staego pasterza nie miaa, coby ni pod

zwierzchnim nadzorem biskupa nie zarzdza.

Szymon. A podobno te i czonkowie rónych za-

konnych zgromadze s wszyscy kapanami?
Proboszcz. Tak jest po czci, ale nie wszyscy.

W staroytnoci zakonnikami byli tylko poboni wieccy
ludzie, którzy pod bezporednim zarzdem wspólnego prze-

oonego wedug pobonej swoicli przodków ustawy yli.

Dobrowolne ubóstwo, cise posuszestw^o, niepokalane

dziewictwo, posty, uczynki pokutne, codzienna lczna lub

umysowa praca, modlitwa, piewanie Psalmów, czuwanie,

rozmylanie nad Pismem w., milczenie cise, odosobnie-

nie i usuwanie si oraz zrzeczenie wszelkich rzeczy wiato-

wych, a nawet godnoci kocielnycli; oto byo ich zada-

niem i zajciem. yli w prawidowej spoecznoci jedni

obok drugici, troszczc si gównie o zbawienie swej duszy,

modlc si i pokutujc za ludzi wiatowych i grzeszników.

Ztd poszo ich nazwanie: Mnich (z greckiego Moiiachns)—
odosobniony, i ztd czasem nazywano ich pustelnikami; a

wyraz klasztor oznacza z aciskiego Claustrimi (cilejsze

zamknicie.) Pod tym wzgldem mnichów uwaa nalty

jako pobonych ])ierwotnych wiernych, którzy na wzór

chrzecjan z czasów apostolskich {Dzieje Apostolskie IV, S2)

w witej zgodzie i wspólnoci majtków pod przewodni-

ctwem Apostoów, yli. Obob tego ciodzili (»ni wspólnie

z innymi wiernymi na naboestwa, razem z nimi przyj-

mowali w. Sakramenta i w zewntrznem zachowaniu si
i ubraniu od innych wiernych nie wyróniali si. Póniej

dozwolono im, aby jeden lul) kilku z nich zostao kapa-
nami, którzyby w subie Boej innym przewodniczyli.

W kocu za róne zakony odprawiay ju naboestwa i

inne kai)askic posugi dla ludu, a naw^et poruczano im

czasem i zarzd parafji, i tak rozpowszechnio si, e za-

konnicy licznych klasztorów wicenia te kapaskie o-
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trzymywali.

Szymon. A czy te w czasach przed-chrzecijaskieh

byli zakonnicy i pustelnicy?

Proboszcz, Waciwie mówic byli oni ju i za cza-

sów ydowskich. Eljasz i Elizeusz byli pustelnikami; yli

oni ze swymi uczniami (*znanymi w Pimie witym pod

nazw: Synowie Proroków*) na osobnoci, a zajmowali

si rozwaaniem i cilejszem wykonywaniem Boskich

przykaza. Podobnie w. Jan Chrzciciel, który wiele lat

takie nadzwyczajne i bardzo surowe ycie na pustyni pro-

wadzi i mnogich mia uczniów, by istnym zakonnikiem

i sta si najwietniejszym wzrorem zakonnego ycia. Rze-

czywicie, chrzecijascy mnisi nie mieszkali pospou
w klasztorach, ale szukali sobie odpowiedniego schronie-

nia w jakim lesie albo pustyni. Jeli taki znakomity

witobliwocim np. w. Pawe, pierwszy pustelnik,

w. Antoni opat, gdzie sobie siedzib zaoy, to osiadali

obok niego tacy, którzy si jego przewodnictwu poddawali

i pragnli pozosta jego uczniami. Póniej budowali so-

bie koció, gdzie si wspólnie na modlitw zchadzali. Ta-

cy to pustelnicy byli ju w pierwszych chrzecijaskich

wiekach bardzo liczni. *Same przeladowania bardzo wie-

lu chrzecijan na takie pustelnie zagnao; tam si te ucie-

kali ci, co nieafajc swoim silom i z obawy, aby mkami
do zaparcia si wiary nie byli doprowadzeni*. Najliczniej

szymi byli pustelnicy wyszego Egiptu; jako, wity
Antoni, który tam wanie na pustyni przebywa, do 5000

ich liczy. Gównie za w wieku czwartym liczono w Egi-

pcie wicej ni 7H tysicy mnichów, a 20 tysicy pustelni-

czek, na liczne klasztorne kóka podzielonyci. yli oni

w najwikrfzej wstrzemiliwoci; chleb i woda, to byo
powszednie ich poywienie, rzadko bardzo doczano do te-

go par fig albo oliwek. Wieczorem i o pónej nocy zclia-

dzao si takie stowarzyszenie na modlitw a w S())oty i

Niedziele* take i rano. Dzwonów ani zegarów wcale nie

mieli; Jeden z poród nich uwaa wedug gwiazd lub kle-
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psydry czas do spólnej modlitwy, a spraeza iia ni za po-

moc trby. Ca reszt czasu zajmowaa cicha modlitwa
i rczna praca. Wyrabiali oni z trzciny lub z sitowia, al-

bo z lici palmowych kosze, okrycia i t. p. rzeczy, a bywa-
li midzy nimi i rzemielnicy; sprzedawali oni swoje wyro-

by, aby tym sposobem swoje potrzeby opdza a co zbywa-

o, na jamuny uy. *Byli te i tacy, jak np. wity
Hieronim i wielu uczniów witego Benedykta, co si lite-

ratur, lub przepisywaniem rkopisów, (bo druku nie-

znauo) zajmowali*. Rzecz bardzo naturalna, e takie y-
cie byo tylko w tak gorcym klimacie i w miejscowoci

bezludnej, jak by Egipt, nloebnem. Póniej jednoczy-

li si zakouuicy w osobnych domach, czyli klasztorach,

gdzie osobne izdebki, czyli cele zastpoway dawne chaty,

w których muisi pojedynczo mieszkali. Ztd to pochodzi,

e klasztorne izdebki celami si zowi; a jako w pustyni

wszyscy pustelnicy pod przewodnictwem i posuszestwem
jednego zwierzchnika })Ozostawali, tak te i dotd kady
klasztor ma swojego przeoonego, który jako spoiny Oj-

ciec, oto troszczy si musi, aby dobro du(*howe kadego
czonka podtrzymywa.

Tomasz. Wyznaj, e ja si z tem yciem zakon-

nem i m niszem pogodzi nie mog. Albo to Bogu nie mo-

na suy i zbawienia otrzyma, lul)o si do zakonu nie

wstpi?

Proboszcz. Zaiste, eby to byo bardzo le i dla cie-

bie i dla mnie i dla wszystkich was, gdybymy nie mogli

inaczej by zbawionymi, bo jak widzisz, aden z nas w
klasztorze nie jest, a pomimo to spodziewamy r^i nieba.

Pan Jezus dal przykazania, które kady obowizany jest

cile spenia, a co jest równie naszem jak i wszystkici

zakonników i mnichów zadaniem. Ale ob(^k tego i nie-

któn^ rzeczy, które Pan Jezus tylko poradzi, ale cile nie

przykaza. Jeli niektóre osoby speniajc wszystkie przy-

kazania, i)ragn jeszcze wyszej doskonaoci dostpi, a

nastpnie obok wiernego speniania o)owizków chrzci-



225

Janina wyszy stopie szczcia i chway w przyszym y-
wocie pozyska, to nieciby rady Eioangeliczne speniali; a

takiemi s: 1) dobrowolne dla mioci Pana Boga podjte

ubóstivo\ 2) doywotnie dzieivictico\ 3) zrzeczenie si swej

woli a poddanie ^\ pod posuszestivo duchownego zwierz-

chnika. Pan Jezus miowa tych, co dla mioci Jego pod-

jli si ubóstwa i nazwa ich bogosawionymi, poprzedzi

nas przykadem swoim mówic o sobie: ,,Syn czowieczy

nie ma, gdzieby swoj gow skoni. Pochwali te wspa-

niae dusze, co dla królestwa niebieskiego w dziewiczem

paniestwie trwali i sam i najwitsza Marya, wity Jan

Chrzciciel i Ewangelista taki ywot pdzili. Pan Jezus

wreszcie radzi posuszestwo i zaparcie si samego siebie,

sam da dowód swojego posuszestwa wzgldem niebie-

skiego swojego Ojca, a do mierci, a mierci krzyowej,

nawet swemu opiekunowi, ubogiemu cieli, nawet swoim

katom, posusznym si okaza. Te wzniose nauki musia-

y na wielu chrzecijan podziaa i obudzi pragnienie do-

skonaoci. Bya to znajomo wiata wspanialsza i wznio-

lejsza nad wszystkie, jakie ludzka mdro wymyle mo-

ga, nauki; a nawet uczciwsi poganie widzieli si zniewo-

lonymi chrzecijanom, dla tak wzniosie, wedug rad ewan-

gelicznych urzdzonego ywota, swoje uznanie i wysoki

szacunek, przyzna.

Tomasz. Bardzo to adnie dla wyszych widoków w
lakiem panowaniu nad sob si wiczy; ale do tego ycie

zakonne nie jest koniecznie potrzebne.

Proboszcz. I co do tego przyzuam ci zupen su-

szno. Zaiste, wielu bardzo w pierwotnych czasacli zwa-
szcza, kiedy zakony jeszcze nie istniay, sj^eniali szczerze

rady ewangeliczne; ale te i to rzecz pewna, e kady cel,

acniej si osignie, kiedy si do niego wzajemn wspóln
pomoc zda i gdy si zkdinnd nie ma adnej przeszko

dy; zaczem te )ardzo naturalnie wyniko, e si wielu je-

dnoczyo, aeby ])rzedsiwzit(i zadanie spoinie dopenia,
i otó zakon gotowy! Kicidy si za jeden taki utworzy, to

PickrK>cl Kocioa Kolollcklejco, H.
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te nic nie byo naturaluiej?zego nad to, e wszyscy, co so-

bie tene cel zaoyli z nimi si w podobne towarzystwa

wizali.

Tomasz. Gdyby to ci ludzie przynajmniej dla innej

pracy nie byli zgubieni; ale oni yj wycznie tylko dla

siebie.

Proboszcz. Nic nadto mniej prawdziwem nie jest.

Niczego nie ma, coby ku dobru spoeczestwa duchowne-

go lub doczesnego zmierzao, a w czemby si róne zakon-

ne zgromadzenia nie byy czynnie odznaczyy i nie zasu-

yy. Ju w pierwszych wiekach zakonnicy stali si pod-

por wiary stawiajc mnie czoo przeciwko Aryanom. I

to wanie spowodowao witego Bazylego, e si stara,

aeby mnichów z gbi pustyni do miast przybliy'', albo

ich w miejskich klasztorach pomieci. Póniej zakon

witego Benedykta by najpierwszym, który dzikie oko-

lice Niemiec i innych krajów urodzajnemi i podnemi u-

czyni, mieszkaców rolnictwa nauczy; jarzyny i wybor-

ne owocowe drzewa sprowadzi. Obok tego zakonnicy ci

nie zaniedbywali te i roli Boej uprawia. Przez zakon

ten wzrasta chrzecijanizm, i przeze dochoway si nie-

tylko du('howne ale i wiatowe nauki, szkoy i nauczanie

ludu przez nich si krzewio; a gdy druku nie znano, by-

yby i dziea staroytnoci zaginy, gdyby Benedyktyni

nie byli ich przepisywali i potomnoci nie przekazali. Koz-

maite oddziay zakonu witego Franciszka upominamy

swojem dobrowolnem ubóstwem, grub siermig i uniar-

twionem yciem wszystkich ludzi, aby si do wiatowycli

okazaoci i zamiowania rzeczy doczesnych nieprzy wizy-

wali; zbierali oni jamuny zadawalniajc si ma ich

(•zstk, a reszt oddajc biednym ebra si wstydzcym.
Obok tego byli gorliwymi pomocnikami pieczy paster-

skiej okoo zbawienia dusz; stawali si kierownikami su-

mienia w trybunale witej ])okiity i jako tacy szczegól-

niej byli poszukiwani. Zakonu witego Dominika zada-

niem byo nawracaniem kacerzy Albigensów, kaznodziej-
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etwo i ksztacenie modziey. Inne zakony i stowarzysze-

nia zajmoway si chorymi i wykupem niewolników. Lecz

i niewiecie zakony bray wielki udzia w nauczaniu mo-
dziey eskiej : a bolesnemby mi byo, gdybym si musia
rozwodzi nad pikn dziaalnoci Sióstr Miosierdzia,

które zdrowie swoje i ycie dla dobra cierpicycli i samej

mioci Boga a zapaty w przyszem yciu powicaj i

przed wszystkiemi innemi zgromadzeniami eskiemi przy-

chylno nawet pomidzy niewiernymi i odpadymi od

wiary, pozyskay. *Przeto zarzut swój, kochany Toma-
szu, powiniene zupenie uzna za bezzasadny.

Tomasz. Gdyby to wszystkie zakony byy takimi;

ale, ile byo takich, co nic zgoa dla dobra innych nie ro-

bi, tylko si modl i rozmylaj?
Proboszcz. Najprzód takich zakonów jest stosun-

kowo bardzo mao. Tymczasem i tych ycia nie mona u-

waa za stracone. Wszyscy chrzecijanie stanowi jedno

wspólne ciao, którego gow jest Chrystus, Jako w lu-

dzkiem ciele kady czonek ma swoje osobliwe zadanie i

przeznaczenie, a przecie dziaalno kadego z osobna, do

dobra caego ciaa zmierza; tak samo dzieje si z ducho-

wem chrzecijaskiem ciaem. Nie wszyscy s prorokami,

nie wszyscy Ewangelistami, mówi Aposto narodów, tak

równie nie wszyscy s w monoci wród swoich wiato-

wych zaj z odpowiedni gorliwoci, modlitwie i rozmy-

laniu si powica; bardzo wic waciw i przyzwoit

jest rzecz, eby wród mnóstwa chrzecijan niektórzy te-

mu zajciu w zastpstwie innych, osobliwie i wycznie si
powicali, czego przecie nikt za ze i za obojtne nie po-

czyta. Pewnego razu Izraelici walczyli z nieprzyjaciómi:

Mojesz atoli na czehi wojska ludu swego nie walczy, ale

klczc na górze si modli. Skoro tylko znuony w mo-

dlitwie ustawa, nieprzyjaciel bywa gór; gdy za modli-

tw z gorliwoci wznowi, zwyciztwo si znów na stron
Izraelitów przechylao. Tym to H|)OSobem nie zwyciali
wojujcy Izraelici, ale zwyciy modlcy si Mojesz.
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Jest to obraz tego, co si w clirzecijastwie dzieje. Zai-

ste, wiele jest takich, co swoje powodzenie zawdziczaj
nie temu, co im takowe wywiadczy! i udzieli], ale temu,

co mu lask takiego powodzenia u Boga wyjedna. Ten
tylko, co zupen wiar w skuteczno modlitwy, i w Bo-

ga utraci, moe o tern powtpiewa. Zakonnicy nawet,

co si yciu bogomylnemu i konteplacyjnemu oddaj, s
znakomitym przykadem i upomnieniem dla ludzi wiato-

wych, którzy na przekór lubom na chrzcie witym uczy-

nionym, czartowi, pysze i sj^rawcom szatana si zaprzeda-

li, aby si ocknli. Jakie to zdumienie musi ogarn,
jak zbawienn przestrog nastrczy, jakie wraenie spra-

wi, jeeli ci kiedy przypadkiem, z takim, wiatem gar-

dzcym zakonnikiem, oko w oko si spotkajl *(Tdyby

kiedy taki wiatowiec spieszc do miasta na bal, na zaba-

w karnawaow, mia w drodze przypadek, któryby go

zniewoli przystan, n.p. dla naprawy zamanego koa,

ale bdc blizko klasztoru, a syszc gos dzwonu, tam dla

ciekawoci wstpi i sysza mnichów w gos, wród wie-

czornej ciszy, przy slabem wietle pacierze odmawiajcych,
czyby susznie nie pomyla: Boe! oni tu si za nas modl,
kiedy my o Bogu zapominamy, bawic si tacem, obar-

stwem, pijastwem i rozpust. Jaki to wstyd! jakie to

powetowanie chway Boej, której Mu wiat tak daU^ce od-

mawia wity Franciszek 8alezy dozwaki swojej Fih)tei,

nawet na balu potaczy, ale pod warunkiem, aby wród
zabawy o duszach w czycu cierpicych, o zakonnikach i

zakonnicacli jednoczenie si za ni modlcych i t. p., po-

mylaa. Jeli taka Filotea posuszna swemu duchowne-

mu przewodnikowi, zlecenie jego spenia, to zapewne ca-

a zabawa w smak jej nie posza i kto wie, czy si z tacem
nie poegnaa*.

Wreszcie, musz nadmieni to, com dawno powinien

by uczyni, e najniezawodniej ci, którzy do jakiego za-

konu wstpuj, równie jak i wszyscy ludzie maj prawo

obiera sobie stan wedug swojej woli. yje sobie kto,
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jako plugawiec i marnotrawca na wiecie, a nikt mu do

tego prawa nie zaprzecza. Powabni przyjaciele utworz
pomidzy sob stowarzyszenie ku hulaszczemu, rozpustne-

mu, szulerskiemu yciu, co ani dla nich nie jest korzys-

tnem, ani dla innych poytecznem lub przykadnem i o-

wszem gorszcem, a dla spoecznoci i dla rodziny zgu-

bnem, a nikt im si nie poway, tego zabrania; aaliby
tylko ludziom, co chc w cichoci Bogu suy, o zbawie-

nie si swoje troszczy, za innych si modli, wolnego wy-

boru swego stanu, naleao odmawia?
Tomasz. To zaiste prawda. Tymczasem s podo-

bno zakony, co si nie ograniczaj na zwykem pobonem
yciu, ale nadto wszelkich tego ycia przyjemnoci si
zrzekaj. A lubo kademu wolno do takiego zakonu

wstpowa, to zapewne taki sposób ycia, którybym raczej

pastwieniem i zncaniem si nad samym sob nazwa, nie

moe by usprawiedliwionym.

Proboszcz. JSajsurowszemi ze wszystkich stowarzy-

sze pod tym wzgldem, s Trapici. e za i temu Sto-

warzyszeniu czonków nigdy nie braknie, co si caej su-

rowoci tej reguy dobrowolnie poddaj, to jest dowodem,

e wielu jest ludzi, którzy ich ustaw za co innego, ani-

eli za pastwienie i zncanie si nad sob, poczytuj.

S ludzie doznajcy tak gwatownych pokus do grzechu,

i do ich pokonania, bro zwyczajna, jak ycie chrzeci-

jaskie nastrcza, wystarczy nie moe; trzeba na to walki

bohaterskiej, aby takiego szatana ze swemi j)owabami

pokona. Ci ludzie poczytuj si za szczliwych, gdy

w takim zakonie bro odpowiedni do swej potyczki znaj-

duj. Inni ciko i wiele nagrzeszyli i gwatownych czy-

nów, na jakich wspomnienie dreszcz czowieka przejmuje,

dopucili si; tym ludziom nir starczy zwyczajna pokuta,

potrzeba itn, aby si sami przykladntij karze poddali.

^Kroniki sdowe nie mao j)rzy kadów dostarczaj, w któ-

rych tajni z)rodniarze, co si dobr o|)inj cieszyli, sami

si do sdów zgaszali, gfly, jak zeznawali, tak cikich
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sumienia zgryzot doznaj, i si zniewolonymi by widz^
aby dla odpokutowania za swoje zbrodnie wedug caej
surowoci prawa byli osdzeni, a nawet i laski monarszej

jakaby im suya, przyj nie chcieli. Czyby takiego-

rodzaju ludzie, nie byli radzi takiemu zakonowi, gdzieby

mogli te swoje zgryzoty sumienia ukoi.* Inni pod cio-

sem nieszcz tego wiata tak dalece s zgnbieni, i si-

rycho i doskonale od ostatniej rozpaczy ochroni nie mo-

g; ci (jeli nie s wyrzutami z wiary), potrzebuj konie-

cznie ubezpieczenia od powtórzenia si podobnych zudze^
wiodcych do samobójstwa. Wszyscy tego rodzaju

ludzie byli ju dla wiata straceni wprzód, zanim w nim

y zaprzestali, i mog tylko ycie cikiego utrapienia

dwiga, inaczej pomnoyliby liczb samobójców, gdyby
si dla nich nie znalaz port bezpieczny, którego surowo
szczliwszymi ich czyni, anieli najbogatsze, najwygo-

dniejsze wiatowe ycie. ^A któby zabroni móg albo

potpi ludzi doskonaych, co nie majc sposobnoci do

pozyskania korony mczeskiej (czego przykad mamy
w witej Teresie), najsurowszej si pokucie poddaj nie-

tyle dla odi)okutowania swoich, ile cudzych grzechów

i wyjednania aski nawrócenia dla zatwardziaych grze-

szników.*

Tomasz. Sdz jednak, e nie wypadaoby dozwa-

la, aeby w zakonach skadano luby doywotne. Jakie

to musi by udrczenie, przez cae ycie aowa, e si
kto, kied} zbyt popiesznem wykonaniem lubu skrpo-

wa, a zwaszcza, jeeli ten kto, taki lub w przedwcze-

snej modoci wykona.
Proboszcz. Tego si te gównie przy doywotnych

lubach domagaj, aby je wykonywano po doskonaej

rozwadze. Ty, z ca pewnoci uprzedzasz si, e kady
wykonywajcy lub doywotni, musi tego póniej szczerze

aowa. Któ ci o tem upewnio Nikt nie bywa do

lubów zakonnycli, do tak zwanej profesji, przypuszczo-

nym, jeli wprzód próby rocznej a czasem i kilkoletniej
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nie odby, a podczas takiej próby wymagaj po kandyda-

cie ciszych ofiar, sroszego wiczenia, anieli ich kiedy
bdzie doznawa. Jeli tego wszystkiego móg si podj,
i po upywie tego terminu, w którym przemijajce zapay
skutkiem takiej próby najniezawodniej ochody, a on

jeszcze trwa w przedsiwziciu skrpowania si na cae
ycie, to mona zaufa, e krok jego by rozwanym i

szczerze obmylanym, e go aden al z tego powodu dr-
czy nie bdzie, a chwilowe jakie niechci, jeliby go

kiedy napady, atwo pokona. *Dowodem zupenej swo-

body i pozostawienia czasu do gbokiego zastanowienia

si, s liczne przykady, e kandydaci wród próby i no-

wicjatu, nawet po obóczynach, wystpuj i bez adnych
przykroci, bez dania zwrotu za ywno i inne koszta,

bywaj uwalniani, a nawet gdyby si udzi chcieli, to

sami zwierzchnicy zgrom.adzenia ich wydalaj. Albo to

i w mae^5twie podobne nie zachodzi skrpowanie?

Wszake i tu narzeczeni zobowizuj si z góry, e wszyst-

kie ciary maeskie, troski o ycie jakie im mae-
stwo i dzieci spowoduj, na siebie doywotnie bior i za-

ley tylko od samyche maonków, aeby swój stosunek

uszczliwili: wszystkie najlepsze cele mog by dobrym
stosunkiem osignite, a przeszkody wzajemn mioci
pokonane. Wreszcie, czy to tylko wiat, czy tylko lu-

dzie nam równi mog si od nas domaga doywotnej
wiernoci, a dla Boga jedynie mielibymy si poowicznie,

jakoby w sposób najemniczy, na pewien termin zobowi-

zywa? To samo powiedzmy o tym, kto zoone luby
gani. Koció sam swojemi prawami zapobieg, aby od

nikogo w czasie niaoletnoci i w latach modocianej lek-

komylnoci lubów zakonnych nie przyjmowa; jeliby

za takowe do tego cza»u odkada naleao, kiedy si ju
od wiata niczego spodziewa nie mona i do stracenia nic

si nie ma, to stayby si one raczej urgowiskiem nieli

ofiar (Wa I>oga, l)yyby one pod i)ewnym wzgldem po-

do)ne grzesznikom, co przez cae ycie w(*dng swoicli na-
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initnoci yli, a w godzinie mierci dopiero nad tern prze-

myliwaj, jakoby spónioiiem nawróceniem par godzin

Panu Bogu powici.
Tomasz. A przecie w zgromadzeniu nie jest Bi

samym, ale trzeba si te i do charakteru innych zastoeo-

wywa, czasem i yczenia i grymasy innych znosi. Czy-

by to tego wszystkiego si nie uniko, gdyby ten, co ju
do tego konieczn ch ma, wszystko na wiecie tak, jako-

by w zakonie spenia, ale czyniby to sam dla siebie, bez

krpowania si z innymi.

Proboszcz. Najwiksz ofiar, jak Bogu przynie
moemy, jest za[)arcie samego siebie i zrzeczenie si swo-

jej wasnej woli. To za jest prawie niepodobnem dope-

ni, jeli si od ludzi nie usuniemy, tylko sami si na

sobie ograniczymy. Nierównie wicej anieli na wiecie

moe w zakonie jeden drugiemu nastrcza rodków do

zapanowania nad sob, a tem samem by dla niego bod-
cem do wydoskonalenia si. Nadto, okazaem ju, jako

róne zakonne spoeczestwa, rozmaite te cele sobie zao-

yy; jednych celem jest ksztacenie modziey, innych

opatrywanie chorych i tym podobne cele, o których wy-

ej ws[)onniiaem. Czyby si to wszystko mogo uda po-

jedyiiczymu, jako to przy wspódziaaniu wielu jest mo-

ebnem^ Wiedz o tym dobrze wiatowi ludzie; aby si
gdzie, jakie przedsiwzicie dla dobra kraju, dla korzy-

stniejszego handlu lub [)rzemysu udao, to tworz si na-

tychmiast stowarzyszenia, co trudy, zajcia i koszta po-

midzy sob dziel, a to, coby si pojedynczym nie udao,

oni wspoeczenstwie osigaj, bo stowarzyszenie nadaje

si. O tem te wiedz i chrzecijanie i oni osigaj zje-

dnoczonemi sianu cel, któryby w rozczeniu si, choby
do jednego celu dcych, nie da si osign. Nietylko

za zakony s takiem zjednoczeniem do osignicia jakie-

go celu, ale te i prywatnie w wiecie yjcy clirzecija-

nie tworz pomidzy sob zjednoczenia, które si bractwa-

mi zowi.
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Tomasz. ^Co do klasztorów mzkich, to si ju
przekoDywam i zgadzam z ksidzem Proboszczem; prze-

konaem si, e zakonnicy maj bardzo wysokie i wzniose

zadanie i spoeczestwu nietylko religijnemu, ale i wia-
towemu wielkie j)rzysugi wiadcz; ale co do zakonnic,

chorymi si nie zajmujcych, dzieci nie ksztaccych, to

zupenie tego nie widz i owszem mam wstrt do ich

próniaczego ycia, do tego zamknicia w murach klasztor-

nych modej dziewicy, co wiata nie zaznaa a uwiedziona

modocianym zapaem, bez gbszego zastanowienia si,

wiat przed sob zamyka, gdzieby si sta moga dobr
on, matk, gospodyni, zajta uczciw, poyteczn pra-

c.
Proboszcz. ^Spodziewam si, e i pod tym wzgl-

dem twoje uprzedzenia znikn, gdy na uwag wemiesz:

1) chcc posdzi zakonnice o próniactwo, trzebaby, jeli

nie widzie, to przynajmniej wiedzie, e próniacze ycie

w zakonie byoby dla nich, jak dla kadego czowieka,

najsroszem karaniem. Zanim która panna zakonnic
zostanie, czyli uroczyste luby zakonne zoy, to ma, rów-

nie jak w mzkich klasztorach czas i sposobno przeko-

nania si, e tam na nudy próniacze naraon nie bdzie
i zniewolon ustawicznie si modli i rozmyla. Praca

zakonnic, nie czynic adnego rozgosu, jest daleko wi
ksz i poyteczniejsz, anieli panien wiatowych. Regu-

y zakonne wszystkie, [)ióniacze ycie potpiaj. Wszyst-

kie wohie chwile od modlitwy musz zakonice zapenia, je-

li nie usug cliorym i ksztaceniem modziey, to posug
domow, to szyciem bielizny kocieln^^.j, wyrobami rczne-

mi ju to dla swego i innycli kocioów, ju to wyrobami,

które nad potrzeby klaszt/oru zV)ywa], albo dla dobrodzie-

jów swoich, lub na o|)dz(*nie potrzeb swojego zgromadze-

nia i t.p. Dziwna rzecz, iv, si wiat oburza na ycie niby

]>rózniacze zakonnic, a oiojtnem okiem j)atrzy na [)anny

i panie tego wiata, których prac jest Kilkakrotnie dzien-

ne przebi(;ranie si i strojt^nie, wiedzenie godzinami przy
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niadaniach, obiadach, bawienie si wieczorami, oddawa-

nie i przyjmowanie wizyt, zamienianie nocy na dzie, a

caych poranków na noc; one to zaiste nieraz podobno
powtarzaj, ale w innem znaczeniu, zdanie w. Piotra:

,,Ca noc pracujc nikogomy nie uowiy." 2) Prawo
kocielne do profesji zakonnej, czyli do lubów doy-
wotnich nie dopuszcza maoletnich panien; musz one

przej czas próby, dowiadczenie nowicjatu, a prawa
cywilne niektórych krajów, jeszcze dalej nad prawa
kocielne wiek profesji {^osuny. I dla tego utyskiwanie,

na niebacznie wykonane luby, jest nadzwyczajnie wyjt-
kowe. 3) Jeeli ci al tylu dobrych on, matek, gospo-

dy, sucych, czy nie naleaoby wicej litowa si nad

temi, coby rade by onami, matkami i t.d., a pomimo te-

go jednake muszy w stanie paniestwa, a do mierci.

Czyby nie potrzeba wicej litowa si nad temi mczennica-
mi pieka, których ycie wystpne, a czsto zbrodnicze

toleruje, si niby dla uniknicia wikszegp za. Tak to,

jestemy liberaami tam, gdzie idzie o sam w^ol do czy-

nienia le a jestemy wrogami wolnoci dzieci Boych,
które dla mioci Boga i dla zbawienia swej duszy z wolnej

swej woli, dobrowoln skadaj ofiar. Jest to nieszczcie,

e ludzie tego wiata samowoli od wolnoci prawdziwej

rozrónia nie umiej. Kto o niewoli klasztornej rozi)ra-

wia, niechby si przypatrzy rozpaczy zakonnic, które we
Francji z klasztorów wyrugowano.*

^Odstpilimy nieco od naszego zadania; powodem
do tego byy twoje, mój Toniaszu, wtpliwoci; rad je-

stem, em ci znów uleczy z niektórych twoich, przes-

dów. Spodziewam si, e i wam, mili parafjanie to wyja-

nienie rzeczy bdzie poyteczne, abycie tem dokadniej

piknoci ustaw i zwyczajów naszego Kocioa poznali i

pokochali. Zpóniona pora kae mi ostatni bardzo wan
nauk o Sakramencie Maesta do przyszego zebrania

odoy. Polecam was Bogu. Niech bdzie pochwalony
Jezus Chrystus.*



ROZMOWA XXIX.

O Sakramencie Maestwa.

Gzem si róni od innych dwa ostatnie Sakramenta: Kapastwa
i Maestwa. — Zarccz3my. — Dla czego lub dziewictwa nie jest

sakramentem. — Zapowiedzie. — Obowizek doniesienia o przeszko-

dach. — Przeszkody maestwa zabraniajce, oraz niewanem je

czynice. — Dla czego maestwa i w pokrewiestwie i w powino-

wactwie s zakazane. — Dla czego dozwolone byy za czasu patry-

archów i Mojesza. — Czy opata za dyspensy maeskie jest go-

dziw. — Dla czego zakazane jest wieloestwo — i maestwo
z nieochrzczonymi. — Rozwody w Kociele katolickim — separacje.

luby cywilne. — luby kacerzy. — Obrzdy maestwa oddzielnie

bez Mszy witej — oraz ze Msz w. poczone. — Przywileje, ob-

rzdy i modlitwy Mszy w. lubnej. — Wywód polubny i matek po

chrzcie ich dzieci.

«

*K8idz proboszcz przybywszy do licznie zgromadzony cli

oczekujcycli go parafjan tak swoj rozmow rozpocz.^
Na dzi obiecaem pomówi z wami o sakramencie ma-

estwa. *Lecz przedewszystkiem uprzedzi was musz, i
ostatnie dwa sakramenta kapastwa i maestwa tem si
róni od piciu poprzednici, e kiedy pierwsze pi s u-

stanowione dla wszystkici wiernych, to dwa ostatnie je-

dynie dla tych, co sobie stan duchowny lub maeski o-

bit^raj. Pierwsze s j^otrzebne kademu clirzecijaninowi,

a dwa ostatnie s potrzebne Kocioowi, aby mu sug Bo-

ych, a niebu obywateli usposobi i przysporzy.

*Co si tyczy obrzdów tego sakramentu, o nicli nie

wiele mam mówi, )o s dosy krótkie, lu)o wielce donio-

se; ale o tem co maestwo poprzedzi powinno, jest

wicej do i)Owiedzenia.*



236

Szymon. "^Wanie miaem si pyta, co to s zapo-

wiedzie, dla czego si gosz; lecz przypominam sobie, e
zapo wieilzie musz by poprzedzone zarczynami. Otó,
raczy nam ksidz proboszcz objani, co to s zarczyny^

czy do nich wymagane s jakie kocielne obrzdy i jakie

z nich wypywaj skutki.^

Proboszcz. Na trojakie twoje zapytanie odpowia-

dam: 1) e zarczyny s dwojga osób mczyzny i nie-

wiasty, niczem nie przeszkodzonych. pewnem i stanowczem

przyrzeczeniem, e si ze sob, a nie z kim innym sakra-

mentalnym zwizkiem maeskim pocz; 2) obrzdów
adnych do zarczyn Koció nie przepisuje; zamiana ob-

rczek jest tylko obrzdem zwyczajowym; akt rejentalny

pociga za sob tylko prawne, jak kadego innego kontra-

ktu, skutki; zapowiedzie za s publicznym objawem za-

szych ju zarczyn; 3) z zarczyn pewnych i stanowczych

wynika jednak podwójna do zawarcia z inn osob prze-

szkoda, o której w swojem czasie opowiem.

Do przyzwoitoci zarczyn naley, aeby zmawiajce
si osoby miay na celu zawarcie maestwa w zamiarach,

jakie Bóg sam temu zwizkowi zakreli, to jest wspóln
i wzajemn, stateczn a przyzwoit mio i pomoc, a wy-

chowanie, jeli im Bóg pobogosawi i przeznaczy, przy-

szego ])okolenia; lubo inne jeszcze wzgldy mog by te-

go zwizku celem, ale tylko podrzdnym. Zarcza si
te powinny osoby nie maoletnie, nie ])oktnie, z wszelk
skromnoci, a o ile by moe z zezwoleniem rodziców lub

opiekunów, z porad osób rozsdnych i bogobojnych, a nie

pozwala sobie na adne niebezpieczne i grzeszne stosunki.

Szymon. *('zy to susznie proboszczowie domagaj
si spowiedzi przed zapowiedziami?*

Proboszcz. ^Spowied i Komunja w. dla zabiera-

jcych si do stanu maeskiego jest najpoyteczniejsz,

bo 1) jeeli kada wana sprawa powinna si rozpoczyna

od wezwania pomocy Boej, totem bardziej sprawa krpu-
jca wolno na cae ycie, wkadajca cikie obowizki
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wzgldem wspómaonka i przyszego pokolenia, z którycti

ciki rachunek na sdzie Boym zdawa bdzie potrzeba,

najdzielniejszej pomocy Boej wymaga; 2) narzeczonym

najlepsza nadarza si sposobno zasignicia rady od roz-

sdnego a bogobojnego spowiednika, 3) s niektóre prze-

szkody tajne, o których sami tylko narzeczeni wiedz, a

które czsto atwo mog by usunite; a jeliby si usun
nie day, to daleko korzystniejszem jest dla samych za-

rczajcych si, od powzitego zamiaru, zawczasu odstpi.
Bywa bardzo czsto, zwaszcza ze strony narzeczonej, e ta

jest przyniewolon lub zagroon karaniem lub cierpie-

niem, aby koniecznie poczya si zwizkiem maeskim
z mczyzn, do którego adnego przywizania, a nawet

wstrt czuje. Nieszczciu temu spowiednik tylko zara-

dzi moe. 4) Czas przedlubny szczególniej powinien by
powicony pobonoci, aby tem pewniej sobie ask i bo-
gosawiestwo Boe zjedna; a ten cel najlepiej si osi-

gnie, rozpoczynajc najwaniejsz spraw od sakramental-

nej spowiedzi i Komunji w. Tych wszystkich korzyci

pozbawiaj si ci, którzy spowied do ostatniej chwili

przedlubnej odkadaj.*
Szymon. *Ale to mi si dziwnem by zdaje, e kiedy

stan dziewiczy daleko jest doskonalszy od stanu mae-
skiego, to dla czego lub uroczysty dziewictwa, a zwa-
szcza w zakonach nie jest sakramentem, a maestwo
tylko Pan Jezus do zacnoci sakramentu podniós.

Proboszcz. Dziewictwo w niczem stanu modzieca
ani dzi(iwicy nie zmienia i nie wkada na nich adnych
nowych obowizków: i owszem, ono samo jn-zez si toruje

i uatwia drog do zbawienia; lecz maestwo wkada na

przyszych maonków cikit^ obowizki wobec Hoga, Ko-

cioa i spoeczestwa. Maestwo wyswol)adza niewiast

od niewoli ma, a na ma wkaria obowizek, aby nad

ni miocn a nie srogoci panowa; a tak, jako od ony
wymaga gl)okieJ pokory, ciorpliwoci i cicioci, tak od

ma roztropnoci i agodnoci. I dla tego, do maestwa
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potrzebna jeBt dzielniejsza aska Boa, któr wanie w tym
sakramencie Pan Jezus, pobonie si do tego sakramentu

zabierajcym, zapewnia.*

Szymon. Chciaem si wanie zapyta, lubo mi si
zdaje, e odpowied odgaduj, dla czego to zawarcie ma-
estwa trzykrotne zapowiedzie w kociele poprzedzaj.

Proboszcz. A wic powiedz nam, jak tego przy-

czyn odgadujesz.

Szymon. Ja myl, aby kademu, któryby mia su-
szny powód do wystpienia przeciw zamierzonemu ma
eiistwu, poda do tego sposobno.

Proboszcz. Nietylko gdyby osobicie mia jaki po-

wód do wystpienia, ale te gdyby o jakiej przeszkodzie

do zawarcia maestwa wiadomo posiada. W najd-
wniejazyci czasach, jeli kto mia zamiar wstpi w stan

maeski, zasiga pilno rady biskupa i kapana. Kiedy

jeszcze katolickie parafje byy nieliczne, wówczas kady
zwierzchnik mÓL»' bardzo dobrze zna swoich podwadnych
i najlepiej o kadym z nich spraw sobie zadawa i osdzi,
czy zamierzone maestwo nie bdzie z uszczerbkiem zba-

wienia duszy tych, co mu s poruczeni, zawarte. Byby
n.p. takiprzypadek, gdyby si który chrzecijanin chcia

kryjomo zwizkiem maeskim czy z osob ydowskiej

lub pogaskiej wiary. Przeszkody niektóre wypywaj
z samej natury maestwa; póniej atoli zostay niektóre

przeszkody prawnie postanowione, a jednoczenie te
wzmagay si parafje tak dalece, e duchowni nie mogli

bezpiecznie liczy na swoj znajomo, i dla tego nasta
zwyczaj, e zamierzone maestwa poprzednio podczas na-

boestwa oznajmiano parafjanom, aby ci w czynnoci i

troskliwoci proboszcza wspomagali, a zwyczaj ten na

czwartym Lateraneskim Soborze w powszechne prawo zo-

sta zamienionym. Prawo to stao si naglcem, skutkiem

zakradajcego si upadku chrzecijaskiego ycia. Wielu

byo, co })oktnie, i nikt o tem nie wiedzia, zawierali

maestwa, a potem rozstawali si wzajemnie, aby na
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nowo inne maestwa zawiera. Aeby takiej zdronoci
tam pooy, Sobór Trydencki nadto postanowi, e lub
moe by wanie zawartym tylko przed proboszczem jednej

ze stron w zwizek maeski wstpujcych, albo za jego

wyranem zezwoleniem przed innym wskazanym kapanem,
i e do wanego zawarcia potrzeba przynajmniej dwóch
wiadków; w przeciwnym razie maestwo jest niewane
i uwaa si za niebye.

Szymon. *Czy jest cisy obowizek powiadomienia

kapana o przeszkodach, jakie zachodzi mog pomidzy
osobami, których si zapowied gosi?*

Proboszcz. ^Zachodzi tu nietylko obowizek wyni-

kajcy z mioci chrzecijaskiej, która domaga si, aby

bliniego ostrzedz i ochroni od zagraajcego mu nie-

szczcia, a nie moe by nieszczcie wiksze jak mae-
stwo grzesznie i niewanie zawarte; ale nadto jest cise
przykazanie Kocioa, ogaszane po kadej zapowiedzi.

Szymon. *A jeli ztd przewidzie mona uraz
wzgldem takiego donosiciela?

Proboszcz. Jeeli zarczonym zagraa tak cikie
nieszczcie, jakiem jest niewane maestwo, to uraza

takowa moe by tylko czasow, za któr sami obraeni
póniej wdziczni bd.

Szymon. O kilku przeszkodach maeskich to i

wiem, ale radbym o wszystkich dokadniej si dowiedzie.

Proboszcz. Przeszkody maeskie s dwojakiego

rodzaju; pierwszy rodzaj przeszkód jest tylko czasowy,

przeszkody takie s tylko zabraniajce, które pod grze-

chem nie dozwalaj maestwa zawiera, ale zawartego,

pomimo tego zakazu, nie uniewaniaj. Drugiego za ro-

dzaju przeszkody, czyni maestwo nietylko grzesznem,

jeli si ze wiadomoci umylnie ukrywan zawieraj,

ale nadto, jeli i)rzeszkoda przez dyspens usunit nie zo-

staa, czyni maestwo w samym zarodzie niewane; a

niewano ta istnieje cliociaby maestwo zawart<^ byo
z nieumyln niewiadomoci przeszkody.
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Pierwszego rodzaju przeszkody s:

1) Czas a) Adwentowy od niedzieli pierwszej Ad.

wentn, a do 25 grudnia wcznie; b) czas postny od

Popielcowej rody a do niedzieli Wielkanocnej wcznie.

2) Zarczyny. Ktoby si raz zarczy, nie powinien

z adn inn osob wchodzi w zwizek maeski, póki

od pierwszych zrkowin zwolnionym nie zostanie.^)

8) lub czystoci chociaby nie uroczysty, tylko pry-

watny, którym kto Bogu lubuje, e w stan maeski
wstpowa nie bdzie; bo jeli kto, komu przez lub ma-
eski prawo do swojej osoby nada, z którego si konie-

cznie uici naley; to tembardziej. jeli si kto Bogu zo-

bowiza i dla Jego mioci zrzek si prawa do swojego

ciaa, nie moe komu innemu tego prawa zaprzedawa
wyjwszy za dyspens, *która jest waciwie tylko zamia-

n lubu na inne pobone uczynki.'^

Szymon. A czemu w czasie Adwentu i Wielkiego

Postu s luby zabronione?

Proboszcz. Waciwie w t>m czasie zakazane ^d^uro-

czystoci tnaesMe, które si odbywaj z rozgosem i ze

wiatow wesooci, zazwyczaj jednak i lubów w tym

czasie nie daj bez pozwolenia biskupiego; przyczyn za
tego jest, e czasy te wycznie sana pokut i naboestwo
postanowione, z czem si uczty i wesooci nie zgadzaj.

w. Pawe nawet maonkom radzi, aby w pewnych czasach

wstrzemiliwymi byli, by si naboestwu pilniej mogli

powica, poniewa uczynki ciaa rozpraszaj ducha mo-

dlitwy i nabotMistwa.

Szymon. A które to s przeszkody maestwo u-

niewauiajce?

Proboszcz- 1) Jeeli zawierajcy maestwo obo-

je lub jedno z nich byli do zawarcia maestwa zniewole-

ni, albo te \)viqz jwrioanie, wolnoci pozbawieni; * tu na-

1) Przez zarczyny rozumie si tylko umow, zawarta wedujs^ prawa

kanonicznego — Kan. 1017.
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ley take i bd odnoszcy si do osoby polubionej.*

Takie maestwo uwaa si za niewane z samej natury

kontraktu maeskiego, który zezwolenia stron obu ko-

niecznie wymaga.

*Co do porwania, Koció katolicki przeszkod t ro-

zciga nawet do wypadku, w którymby osoba porwana pod
opiek rodziców lub opiekunów zostajca, na porwanie

bez wiedzy i zezwolenia rodziców lub opieki, przyzwolia,

a przeszkoda taka trwa dopóty, póki osoba uprowadzona

do miejsca bezpiecznego zwrócon nie zostanie.*

2) Skutkiem prawa Soboru Trydenckiego, o czem

ju wyej powiedziaem, uwaa si maestwo za niebye,

jeli nie zostao zawartem przed waciwym proboszczem,

albo bez dwóch wiadków. ^Maestwa takie zowi si
poktne (clandestina).*

3) Róno religji, a to skutkiem ustawy kocielnej,

uznajcej maestwo za niebye pomidzy ochrzczonymi a

nieochrzczonymi.*

4) lub uroczysty dziewictwa wykonany przy wst-
pie jakiego, przez Koció uznanego i zatwierdzonego za-

konu, albo przy wyszych wiceniach poczwszy od sub-

dyakonatu.

.5) Zawarty ju poprzednio lub maeski', i za y-
cia w^spómaonka kady inny lub maeski jest niewa-

nym* luboby takowy, skutkiem mylnej o mierci wspó-
maonka wiadomoci, zosta zawartym.*

{')) Pohre^oiestino i powinowacboo, a do pewnych
prawem okrelonych stopni.

7) Zbrodnia. Jeli kto dopuciwszy si cudzoóztwa
przyrzeka, e ze wspólnikiem grzechu, j)o mierci wspó-
maonka maestwo zawrze; albo gdyby si jakimkol-

wiek Hi)OHobem przyczyni do mierci osoby zamnej lub

onatej, aeby j)() mi^rci ze spólnikitun zbrodni wnij
w zwizek maeiiski. Miiefistwo takie, lubo [)0 mierci

maonka zawarte, uwaane jest równi(; za niewane i nie-

bye.
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8) '^Niezdolno naturalna i nieuleczalna maheiistwo

poprzedzajca, o czem jednak nikt donosi nie moe, po-

niewa o przeszkodzie tej, tylko osoba dotknita niemoc
ma wiadomo.'"^

Szymon. Poniewa najczciej przeszkody zachodzi

mog z powodu pokrewiestwa lub powinowactwa, przeto

raczy nam ksidz proboszcz objani, w jakich to wypad-
kach i do jakiego stopnia ta przeszkoda ii rozciga?

Proboszcz. Co do pokreioiestwa, maestwo mi-
dzy pokrewnym i b>o wzbronione a do czwartego stopnia

tak, e osoby majce wspólnych rodziców, dziadów, pra-

dziad()w, lub prapradziadów, nie mogy pomidzy sob za-

wiera wanego lubu, jeeli dla wanych i dostatecznych

powodów, w dalszych stopniach od Biskupa, a w bliszycli,

od samego Ojca witego dyspensy nie pozyskaj. Obe-

cnie wzbronione jest do trzeciego stopjiia. J. C. 768, 2.

Do pokrewiestwa zalicza si te pohrewiestico ducho-

we skutkiem kumostwa przy chrzcie i bierzmowaniu, tak

i z podanym do chrztu, maestwa zawrze nie mog:
chrzczcy lub jego kmotrowie; to samo rozumie si i co

do bierzmowania (*lubo co do bierzmowania przeszkodzie

tej obecnie, jakomy o bierzmowaniu mówili, zapobieo-

no*); równie j)okrewie8two zawiera chrzczcy z rodzica-

mi ochrzczonego. To duchowe pokrewiestwo uwaa si
zar()wn() z pokrewiestwem wedug ciaa. Z tego to powo-

du rodzice wani nie powinni nawet w nagej potrzebie

dziecka swego chrzci, jeli inni coby ochrzci mogli s o-

becnymi, równie rodzice wedug ciaa nie mog by ro-

dzicami duchowymi swojego dziecka, poniewa we wszy-

stkich podobnych wypadkach utrcaj prawo do w^spólne-

go maeskiego poycia; do czego potrzebuj osobnej bi-

skupiej dyspensy.

Wedug nowego pilawa kanonicznego powinowactwo du'

chowne zachodzi tulko midzy chrzczcym i tym, którego chrzci,

jako te z trzymajcymi do chrztu i z tym, który otrzymuje

Chrzest w. {Kan, 768.)
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Pomidzy bierzmowanymi i ich hnotrami nie ma obec-

nie powinowactwa daicliownego.

Co do powinowactwa^ to takowe pochodzi ztd, e ma-
onek stawszy si jednem ciaem ze wspómaonkiem uwa-

a si zarówno jako krewny wszystkich swego wspóma-
onka pokrewnyci, czylim staje si powinowatym i ni-

by krewnym wszystkicli krewnycli swojej ony w tym sa-

mym stopniu, w jakim ona krewn ich jest, a tak samo
rzecz si ma co do ony. Takie powinowactwo byo zaró-

wno jak i pokrewiestwo przeszkod do maestwa a do

czwartego stopnia. Takie powinowactwo zawiera si te
i ze zwizku nieuczciwego pomidzy mczyzn i niewiast,

z t atoli rónic, e to powinowactwo nie siga dalej, tyl-

ko do drugiego stopnia. A nawet powinowactwo takie

wynikao z zarczyn jawnych i publicznie dopenionych
w kóku zgromadzonych krewnych lub powinowatych, gdy
o tem ju publicznie wiadomo; z tego to powodu narzeczo-

ny lub narzeczona nie mogli wchodzi w zwizki mae-
skie z blizkimi krewnymi swoich wspónarzeczonych nie

dla powinowactwa, ale e zarczeni ju publicznie za ma-
onków byli uwaani, a maestwo z krewnymi wspóna-
rzeczonego poczytuje si za nieprzyzwoite, i dla tego prze-

szkoda taka nazywa si: przystojnoci publiczn, ^Przy-

stojno atoli z zarczyn wynikajca sigaa tylko do pier-

wszego stopnia, a nie dalej. Nowe praioo kanoniczne o

przeszkodzie z zarczyn nie yjspomina.

Podobna przeszkoda wynika zarówno z maestwa
niewanego, a przez wadz duchown uniewnnioaego,

lecz wówczas siga tak jak powinowactwo a do czwarte-

go stopnia.* Wszelako przeszkoda taka dla wanych po-

wodów moe by przez dyspens usunit. Podug nowego
prawa kan. odnosi si do pierioszego i dru(/i€go stopnia

w linji pobocznej pomidzy mem i kreionymi ony i odwro-

tnie.

Szymon. Z jakich -e to powodów maestwa ])o-

mirlzy krewnymi i powinowatymi s zakazane?
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Proboszcz. To prawo ustanowione zostao po czci
ze wzgldu na doczesne dobro ludzkiego rodu, aby tym
sposobem rodzaj ludzki sta si silniejszym i mniejszym.
Koció katolicki mia na wzgldzie daleko doniolejszy

cel w ustanowieniu takiego prawa. Jako bowiem wszy

scy wierni chrzecijanie na onie w. Kocioa stanowi je

dn rodzin, tak powinni si w niej tem wicej skojarzy

przez cielesny i duchowy zwizek pokrewiestwa i powi

nowactwa. Gdyby tego cile przestrzegano, toby si po

winni wszyscy czonkowie Kocioa zdaa i z blizka tak zje

dnoczy, iby si wszyscy spoem jako jedn jedyn rodzi

n, nietylko wedug ducha, ale i nawet wedug ciaa po

czytywali. Jeeli si przeto ju dwie tamilje przez maeii
stwo z sob spokrewniy i spowinowaciy, toby ju zbyte-

cznem byo, aby si przez dalsze maestwa na nowo
w teje rodzinie wizay; czonkowie wic jednej rodziny

powinni sobie znów gdzieindziej wspótowarzyszów w ma-
estwie szuka, ae])y takim zwizkiem znów si z inn
rodzin, co im dotd obc bya skojarzyli. Tym sposo-

bem uczymy si coraz wicej a wicej za czonki jednego

ciaa, którego gow jest ('hrystus, poczytywa.

*Tomasz. A przecie prawo Mojeszowe byo dale-

ko agodniejsze, bo tak cile ani na pokrewiestwo w za-

wieraniu maestw nie zwaao, ani przeszkody powino-

wactwa nie znao; i Ewangelicy te tak dalece tej prze-

szkody nie rozszerzaj.

Proboszcz. Powiem co wicej: e nawet w pokre-

wiestwie ])omidzy rodzonym bratem i siostr, pomidzy

dziemi Adama i Noego Bóg sam dla rozkrzewienia rodu

ludzkiego dy8])en8 dawa; lecz i)óniej stao si to niei)0-

trzebnein. Ale odpowiadam wprost na twoje pytanie.

*Pod wzgldem zwizk(')w maeskich dno prawa

Mojeszowego bya wprost przeciwn dnoci prawa ewan-

gelicznego. Za czasów Abrachama )awochwalstwo ju
si tak dalece rozkrzewio, e Bóg dla utrzymania jedno-

ci wiary i przekazania potomnoci wielkiej obietnicy przy-
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szego Zbawiciela, majcego si narodzi z potomków tego

wielkiego Patryaichy, postanowi utworzy nowy naród,

w którymby prawdziwa wiara i nadzieja przyszego Zba-

wiciela (Mesyasza) stale si przechowaa. Naród nowy.

naleao odosobni od innych narodów i od wszelkiej -
cznoci z nimi, o ile tylko mona byo usun, a zarazem

od zarazy bawochwalstwa zabezpieczy.

*Bóg do tego celu obra wspomnianego ma znako-

mitej i dowiadczonej wiary, nadziei i inioci, 'któremu

obieca, i go rozmnoy w naród wielki przenonie poró-

wnany z mnogoci gwiazd na niebie i z liczb ziarnek

piasku w morzu. Ma tego wiary, nadziei i mioci po-

stanowi Bóg dowiadczy rozkazujc , aby jedynaka syna

na ofiar mu zabi. M wielki z dowiadczenia tego wy-

szed zwycizko, a Bóg da mu obietnic, e potomstwo je-

go'bdzie posiadao ziemi obiecan, a co najwaniejsza,

e z jego wanie pokolenia narodzi si Mesyasz. Historya

Starego Testamentu opisuje nam obszernie, jak potomko-

wie tego Patryarchy ju w czwartem pokoleniu si roz-

mnoyli, a za czasów Mojesza ju si stali narodem tak

licznym, i Egipcyanie mnogoci ich si przerazili i po-

stanowili wytpi. Wiadomo, jako Bóg ten naród z nie-

woli Egipcyan wyswobodzi, przez lat 40 cudownie na pu-

szczy wypielgnowa, jako Ziemi obiecan zdoby i jako

ju za czasów Mojesza na dwanacie pokole si podzieli-

li. Podzia ten by tym potrzebniejszy, e jedno tylko

z dwunastu, pokolenie Judy odziedziczyo obietnice Abra-

chama, e ju z jego, a nie z innego pokolenia Mesyasz na-

rodzi si mia. Póniej jeszcze wicej ta obietnica cie-

nion zostaa, bo tylko do rodziny Dawida.

*Owó prawa Mojeszowego dnoci byo, aby na-

ród ten by sam w sobie. Do tego te zmierzay prz^})isy

zabraniajce mu uywania niektórych j)okarmów WH})ólnie

z poganami, a nawet i tego przestrzegano, aby si jedno

pokolenie z drugicm nie mieszao. Naleao to do rzeczy

ciwalebnyci, jeli kto do mat^iJHtwa nzuka towarzyszki



246

ze swojego pokolenia. Szczególniej przestrzegaa tego pra-

wa rodzina królewska Dawida dla obietnicy danej Dawi-
dowi, e z jego potomstwa Mesyasz si narodzi. Ztd te
pochodzi i prawo Leviratu i, jeeli po mierci ma, ona
bezdzietn zostaa, to brat najstarszy obowizany by z ni
si oeni.

*Lecz po narodzeniu Pana Jezusa ju cel tego prawa

zupenie by osignity. Pan Jezus za potomków Abra-

chama uzna tych wszystkich, którzy jego nauk przyjli,

a w miejsce obrzezania, chrzest wity postanowi, bo

Bóg, jako rzek Pan Jezus, mocen jest z kamieni sobie u-

tworzy syny Abrachamowe.
*Dno wic religji Zbawiciela staa si przeciwn

dnoci prawa Mojeszowego w tern, i celem jej jest po-

czenie z sob jaknajrozleglejsze rodzin a nawet i naro-

dów. Piknie to wyraa modlitwa kocioa do Ducha
witego: ,,Hoe, który przez róno wszelkich jzyków,
narody w jednoci wiary skojarzy."

*Z tego-to powodu Koció w danych, przed Soborem

Trydenckim wiekach, maestwa w pokrewiestwie na-

wet do siódmego stopnia zabrania a zawarte, bez poprze-

dniej dyspensy, za niewane poczytywa. Dopiero Sobór

Trydencki t przeszkod, z bardzo wanych przyczyn do

czwartego tylko stop^nia ograniczy.

Tomasz. Te zasady s bardzo pikne, gdyby tylko

te dyspensy nie byy tak wstrtne. Jeli s do dyspensy

dostateczne powody, aeby pomimo tych przeszkód mae-
stwo mona byo zawiera; dlaczegóby prawo takiego o-

sdzenia, zarówno mnie jak i kademu innemu nie mogo
przysugiwa, kiedy udzielenie dyspensy od tego zaley,

jakie ja powody do jej ])Ozyskania ])rzytocz. Albo, jeli

osdzenie tych powodów, duchownej wadzy zastrzeone

by 1 la, czemu zezwolenie na takie maestwo za darmo

si nie udziela Dla czegó-to takie kosztowne daniny? Czy

si to godzi, aski duchowne za doczesn nagrod sprzeda-

wa i za to sobie paci kaza? To samo co za pienidze.
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jest moebnem, mogoby te i bez pienidzy, a tak miao-

by si sumienie spokojne, gdyby si nawet bez dyspensy...

Proboszcz. Stój! stój! pociamuj troch potok two-

jej wymowy, w której przecie wszystko jest pomiesza-

niem i bdnem rozumieniem. Sam Koció katolicki by-
by wielce zadowolonym z tego, gdyby kady chcia zawie-

ra maeskie zwizki tak cile i wiernie, iby adne po-

zwolenie (dyspensa) potrzebnem nie byo. Lecz jeli si
takie przypadki zdarzaj, to przecie oczywicie rozsdze-

nie takiej sprawy nie moe by pozostawione osobom inte-

resowanym, poniewa ci jeli sobie ju postanowi zwi-
zek maeski zawrze, to pewno adne powody nie bd
dla nich niedostateczne. A prawa te Koció przez swoich

zwierzchników, anie pojedynczy chrzecijanie ustanowili;

wic Kocioowi tylko moe przysugiwa prawo zagodze-

nia swoich ustaw w pojedynczych wypadkach. Poniewa
za w staraniu si o takie uaskawienie wymagane s pe-

wne koszta na porto pocztowe, na koszta kancelaryi; su-
szna bez wtpienia rzecz jest, aby te koszta ponosili ci,

którzy o dobrodziejstwo dyspensy si dopraszaj. Takie,

stosunkowo mae powetowanie kosztów jest jednem, co

kady zamoniejszy ponie powinien; gdyby si kto do
monoci poniesienia tych kosztów nie poczuwa, to tego

wanie Koció, jakom ju powiedzia, najbardziej pra-

gnie, aby si tego dobrodziejstwa zrzek i popiostu prawa
kocielnego przestrzega. W kadem razie, s te koszta

rodkiem aby lekkomylne dania kocielnych dyspens

ograniczy.* Suy to zarazem za rodek do powstrzymy-

wania zbyt poufaych zblie pomidzy osobami krewny-

mi i ix)winowatymi, gdy wiadomo, e dys})ensa t)()czenia

si z nimi jest zbyt utrudnion i kosztown.* Inaczej si
rzecz ma wzgldem osó) zamoniejszyci . Ci bowiem jeli

pragn, aby od kocioa ask pozyskali, to te bardzo

rzecz suszna, aby za j^;j otrzymaniem wdzicznymi byli i re-

ligji clirzecjaskiej w pewien sposób jak przysug o-

kazali. Odpowiednim rlo tego rodkicnn jcnt przyczynii^nie
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si(^ do kosztów wysyki i utrzymania iMisyoiiarzy dla roz-

krzewienia wiary weród dzikich narodów wysyanych.
Tym to sposobem udziela im si laska Kocioa równie jak

przy Odpustach pod warunkami, aby t ask innemi do-

brymi uczynkami powetowali. Wanie te na takie cele

uywaj si opaty za te dyspensy. A z tego przekonasz

si mój Tomaszu, e tu nie zachodzi aden handel, kupno
lub sprzeda ask duchowych za opat pienin.

Tomasz. Jeli tak. to rzecz zupenie inaczej si
przedstawia. Dozwól ksie proboszczu, e si jeszcze o je-

dno zapytani, nie jako)ym o tem rzeczywicie wtpi, ale

e w tym wzgldzie chciabym by objanionym. Dla cze-

go to chrzecijanom nie wolno jest mie wicej on, kiedy

wolno byo Patryarchom Starego Zakonu?

Proboszcz. Tak, bo Stwórca w raju nie postanowi.

Jedn tylko, a niewicej on, da Bóg Adamowi. „Opu-
ci czowiek ojca i matk swoj a przyczy do ony swo-

jej, i bd dwoje w jednem ciele" (I Moj. II, ^4), to jest

maj si tak serdecznie kocha, jakoby jedn osob byli.

Lecz to jest niemoebnem, jeeli mczyzna wicej on po-

siada, poniewa wówczas mio jego koniecznie midzy
nie dzieli si musi. Jeeli w Starym Testamencie mo-
wie nawet najsprawiedliw^si jako Abracham, Jakób, do te-

go boskiego rozrzdzenia si nie zastosowali, to wanie
jest dowodem, jak gboko ludzkie plemi przez grzech

pierworodny upado, i jak bardzo wszystkie ludzkie stosun

ki mianowicie maestwo, Zbawiciela i Odnowiciela po-

trzc))oway. *Prawo jednoeiistwa jest prawem Boem,
wic Bóg sam móg tu dyspensowa i dla tego te sam u-

wzgldnia t mów Starego Zakonu niedoskonao, i

dozwoli w prawie Mojesza, dhi zatwardziaoci serca lu-

dzkiego niektórych rzeczy, które kiedy miay by zmie-

nione. Ale gdy Zbawiciel si nam w osobie Pana Jezusa

objawi, jestemy ju w stanie spenia pierwotn wol
Bo. a i Chrystus i Koció do tego nas obowizuje.

^Tomasz. Czy maestwa z ydami i bawocliwal-
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carni zawsze byy w Kociele niewane tak jak i dzisiaj?

Proboszcz. *Naj przód winienem ci uprzedzi, e i

Pan Jezus i Koció katolicki maestwa Starego Zakonu,

zawarte przed ogoszon Ewangelj, lubo jeszcze sakra-

mentalne nie byy, zawsze uznawa za wane i wite. Je-

eli oboje ydowscy maonkowie wiar chrzecijask
przyjli, to maestwo ici przez sam chrzest w. byo po-

wiconem. i do godnoci sakramentu wyniesionem i stao

si nierozerwalnem. Wszelako wolno im byo przed chrztem

witym si rozczy, jak to uczynili Apostoowie, powi-
cajc si cakowicie na sub Bo, i y w dozgonnym
celibacie. Jeeli tylko jedna strona chrzest w. przyjia,

a druga nie chciaa chrzecijanina odstpi, wówczas jeli

jej w penieniu obowizków chrzecijaskich nie przeszka-

dzaa (co rzadkim wypadkiem byo) nie moga te strona

chrzecijaska z ni si rozcza, a przynajmniej w drugie

maestwo za ycia wspómaonka wstpowa. Najcz-
ciej jednak takie maestwa si rozryway.

*Co si tyczy pogan przeszkoda stanowica niewano
maestwa chrzecijan z niechrzecijanami w póniejszych

wiekach dopiero przez Koció w. ustanowion bya. Po-

niewa maestwo ma natur kontraktu, a kady panu-

jcy ma prawo stanowi warunki, bezdopehiienia, których

kontrakt cywilny poczytuje si za niebyy; to takie samo
prawo przysuguje i Kocioowi wzgldem swoich wiernych.

I dlatego Koció oprócz przeszkody maestwa stanowi-

cej jego niewano z nieochrzczonymi, ustanowi nadto

tak j)rzeszk<)d dla maestw tajnych, bez obecnoci
waciwego kaj)ana i dwóch przynajmniej wiadków.
Maestwa jerinak z niewiernymi Koció do pewnego
czasu cierpia, bo one bardzo czsto przyczyniay si do
rozkrzewienia wiary, a mianowicie do nawr(')cenia si
wspómaonka, a przynajmniej (io wychowywania w wie-

rze chrzecijaskiej dzieci z takie;;o maestwa zrodzonych.

Maestwa takie pocliodziy z dwojakiego óda, to jest,

gdy albo jedna Btr.»na w maestwie pogaskim zostajca
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przyja wiar chrzecijask, albo e strona katolicka za-

wieraa zwizki maeskie z osob niewiern, co jednak

zdarzao si tylko w wy])adku, gdy nadzieja bya, e strona

pogaska si nawróci, a stronie katolickiej w wykonywa-
niu obowizków chrzecijaskich stawia nie bdzie prze-

szkody, i e dzieci w religji katolickiej bd wychowane.

Pierwszego rodzaju maestwa przy krzewieniu si
wiary musiay by liczniejsze. Koció ich atoli nie poczy-

tywa za nierozwizalne, bo te one za pogaskich czasów

pod warunkiem nierozwizalnoci zawierane nie byway, a

zatem gównego charakteru maestwa chrzecijaskiego

nie miay. w. Pawe o tego rodzaju maestwach wy-

ranie si rozwodzi. Oto jego sowa: ,,Jeli który brat

ma on niewiern, a ta z nim zezwala mieszka, niechaj

jej nie opuszcza; i jeeli ona, która wierna ma ma nie-

wiernego, a on zezwala mieszka z ni, niechaj nie opu-

szcza ma; albowiem powicony jestm niewierny przez

on wiern i ona niewierna jest przez ma wiernego...

A jeeli niewierny odchodzi, nieche odejdzie; albowiem

nie jest poddany niewolnictwu brat albo siostra w tako-

wych rzeczach, a do pokory wezwa nas Bóg. {I Kor. VII^

12— I r,.)

^Szymon. A czy te s w historji przykady takich

maestw?
'•'Proboszcz. Przykadów maestw zawieranych

z ydami nie napotykamy, bo zabobony ydów, rónica

pokarmów i licznych obrzdów (co wszystko ydzi, jakoby

dogmata swojej wiary uwaaj) nie mog si z yciem
chrzecijan zgadza, a przynajmniej ztd rosaby przyczy-

na wielu niezgod. Zatem przykady maestw z pogana-

mi mamy dosy liczne, nawet w ywotach witych. Dwa
tylko znamienitsze tutaj przytocz.

1) w. Monika (matka w. Augustyna,) gdy rodzice

j polubili radnemu panu w Tagacie, miecie Numidji,

postpowaa wzgldem swego pogaskiego maonka, jak

przystoi chrzecijaskiej niewiecie. agodna, uprzejma,
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posuszna, znosia w cierpliwoci jego uchybienia przeciw

wierze maeskiej, tudzie wybucliy popdliwoci i gnie-

wu; a gdy oclion z gniewu, przekadaa mu jego post-

powanie z uprzejmoci przyjacielsk. Trafio si czsto,

e inne niewiasty, majce mów podobnie porywczego

charakteru jak Patrycjusz (taksie jejm nazywa,) uska-

ray si przed ni na ze swoich mów postpowanie i

powody tego zwalay na karb ich zdronoci. Monika
zwykle im odpowiadaa: ,,Ze obejcie, na które si u-

skaracie, przypisywa powinnycie szczególnie waszemu
niepowcigliwemu jzykowi, którym rozgniewanych ju
waszych mów do wikszego jeszcze gniewu pobudzacie.

Ja, przeciw zoci mego ma, stawiam agodno, i milcz

na czynione przez niego w pierwszem uniesieniu wyrzuty,

a wkrótce ucicha burza, ganie nierozdmuchiwany wicej
pomie i cisza, tudzie spokojno wracaj znowu. Wte-

dy dopiero otwieram usta, ale dla tego tylko, aby prze-

mówi sowami rozsdku, mioci i pokoju." Tak upomi-

naa moda niewiasta ualajce si ssiadki i zachcaa je

do agodnoci i cierpliwoci, a wszystkie, które szy za jej

rad i przykadem, dowiadczay ztd dobrych skutków i

cieszyy si domowym spokojem. Sprawowanie si pobo-

ne, a cicha agodno i gorce modlitwy w. Moniki, po-

zyskay wreszcie jej maonka dla wiary clirzecijaskiej,

a wraz z wiar zmieni on sposób postpowania i sta si
wiernym, agodnym, kochajcym mem, W roku 370

przyj wiar chrzecijask, w nastpnym za roku umar
mierci bogosawionyci. Gdy póniej towarzyszya syno-

wi swemu do Wocli wyrazia yczenie, e jeeli umrze we
Woszech, by ciao jej przewiezione zostao do Afryki i po-

grzebane obok zwok ma, by mio i zgoda w jakiej

z sob yli, utkwia w ludzkif^j painici {Aw. A7i(/. (/onf.

L. IX, u SUdh. h\ a. kn. ///.)

2) Przykad w. Klotyldy (taine sir. 22X;) bya ona

córk (Jliilfleryka króla Hurgundyji i miaa by zalu)i()n

Klodoweuszowi królowi ^'ranków. Przykro jej wprawdzi<^
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byo wstpowa w zwizki maeskie z poganinem; ale

gdy przeoono, i zdaje si, e niebo j wyl>rao, aby na-

wrócia wielkiego króla z caym jego ludem na wiar chrze-

cijask, przez mio Zbawiciela zgodzia si na to ma-
estwo. Klotoida zacza czsto i z mocnem przekonaniem

rozmawia z Klodoweuszem o jednej prawdziwej religji, a

takie rozmowy ukoclianej maonki wzbudzay w królu

wysoki szacunek dla wiary chrzecijaskiej. Ale o na-

wróceniu si nie pozwala sobie ani sowa powiedzie, tylko

zgodzi si aby dzieci byy ochrzczone. Gdy pierwsze dzie-

cko umaro po kilku dniach, a bawochwalczy król strat

jego gniewowi bogów przypisywa, pobona Kloty Ida wie-

le wyrzutów znie musiaa. Gdy za drugi synek znajdo-

wa si w wielkiem niebezpieczestwie ycia, rozjtrzony

ojciec grozi, i jeliby dzieci umaro, on wszystkich

chrzecijan z królestwa swego wypdzi. Modlitwy stia-

pionej matki wy bagay oddalenie niebezpieczestwa; u-

spokoi si gniew Klodoweusza, a jego ufno do Klotyldy

i jej wiary wrócia znowu. Moga wic jak dawniej roz-

mawia z nim o wierze chrzecijaskiej i z równie wielk
gorliwoci, jak chrzecijask mioci pracowaa nad

nawróceniem ukochanego maonka. Klodoweusz wyszed

na wojn pizeciwko Alemanom. egnajc si z nim Klo-

tyIda radzia, aeby wezwa pomocy Boga chrzecjan, je-

eli chce by pewnym zwyciztwa. Rzeczywicie, zdarzyo

si. e na polu bitwy, znalaz si w wielkiem niebezpie-

czestwie, a jego wojsko ze wszech stron chwia si zaczy-

nao. Przy})omnia sobie teraz rad swej ony i upad na

kolana i modli si gono: ,,0 Ty Boe mojej pobonej

Klotyldy! do Ciebie uciekam si dzisiaj, daj mi zwyciztwo,

a nie bd wzywa adnego boga prócz Ciebie jednego'' i

otó zaledwie taki lub uczyni, caa sprawa nagle inny

obrót wzia i walne zwyciztwo pado na jego stron.

Zwycizki król dotrzyma obietnicy. Wracajc powzi od

})rawowiernego kapana dokadniejsz znajomo wiary

chrzecijaskiej, a potem roku 4\U\ w dzie Boego Naro-
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dzenia ochrzczonym zosta w Rheims przez w. Remigjusza.

Za jego przykadem poszo trzy tysice Franków i tego

samego dnia byli oclirzczeni. O jake wspaniale, pobo-

nej Klotyldy usiowania, uwieczone teraz zostay! A
w naszych czasach wielu jest mów, którzy chrzecija-

skie swe imi pogaskiem yciem kalaj i habi! Oby
ich take chrzecijaskie maonki za przykadem w. Mo-

niki i Klotyldy nawróciy i poprawiy! {Ber. Bercast, Hist.

Eccles.Y

Tomasz. "^Wspomina ks. proboszcz, e maestwa
w Kociele katolickim s nierozerwalne, a przecie sysza-

em, e tene Koció czsto maestwo po kilkuletnim

nawet poyciu rozwizuje, a rozwiedzionym w inne ma-
estwa wstpowa dozwala. Nie wiem jak to jedno z dru-

giem pogodzi?

Proboszcz. *Eozwód prawdziwy byby wtenczas,

gdyby Koció maestwo w samem zawizku wanie za-

warte rozwodzi, a tak rozwiedzionym w inne maestwo
wstpowa dozwala. Lecz takich rozwodów Koció nigdy

nie udziela, a nawet i sam Papie udziela go nie moe,
lubo jest nastpc w. Piotra i dziery klucze od Królestwa

niebieskiego, któremu Pan Jezus da wadz, i cokolwiek-

by rozwiza na ziemi, bdzie rozwizane w niebie. Wa-
dz jednak t Pan Jezus wyranie z pod obszernej wadzy
w. Piotra i jego nastpców wyj, gdy rzek: Cokolwiek

Bóg zczy, tego czowiek niech nierozcza. Przeto t. z.

rozwody, które si w katolickim Kocic^le praktykuj, s
tylko orzeczeniem, e strony rozwodu dajce w samem
zawizku maonkami nie byli, czyli e maestwo pozor-

nie zawarte dla jakiej przyczyny uniewania jct^j, a któ-

remy wyej wymienili, byo adnem. 'Jak np. jeeli kto
skutkiem bdu odnoszcego si do osoby, alt)o skutkiem

przymusu, lub grob cikiej kary do zawana maestwa
by zniewolony, an)o e mai^stwo zawarte byo w ])o-

krewieHtwi(^ lub powinowactwie i t. p. Lubo i tak nie-

wanie Zawartki man^istwa. po usuniciu przeszkody, )y-
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waj przy dobrych obu stron chciach odnawiane.

Tomasz. *A jeliby rozwód przez Koció udzielony

by pozyskany kamstwem, podstpem lub przekupstwem,

czy rozwiedzeni mog sumiennie z takiego wyroku korzy-

sta i inne maestwo zawiera?

Proboszcz. *Mówiem ju, e Koció raz wanie za-

wartego maestwa rozcza nie moe; a wic i rozwód

takim grzesznym podstpem uzyskany, wanym nie jest, a

rozwiedzeni takim sposobem, wchodzc w inne zwizki

maeskie, dopuszczaj si grzesznego naonictwa i dusze

swoje na wieczne potpienie skazuj. Z grzechu takiego

mog by zwolnieni tylko rozejciem si, albo powróceniem

do pierwotnie wanie zawartego, a niewanie rozwiedzione-

go maestwa.
Szymon. *A czeme s tak nazwane, i tak czsto

pomidzy wiernymi praktykowane separacje?

Proboszcz. *Sam Pan Jezus na separacj zezwoli

w przypadku, gdyby który z maonków dopuci si cu-

dzoóztwa i gdyby strona niewinna z nim razem nadal

w poyciu maeskiem pozosta nie chciaa; lecz tak roz-

separowani maonkowie mog w kadym czasie z sob si

p)oczy, i to wanie jest celem separacji i pragnieniem

Kocioa; nie mog za bez grzechu cudzoóztwa, czyli na-

onictwa, w inne zwizki wstpowa. Oprócz tego wy-

padku, Koció udziela separacje czasowe pod takiemi sa-

memi warunkami, jeeli poycie wspólne maeskie, za-

graa utrat lub zniewag religji, albo ycie i zdrowie na-

raa i wreszcie gdy zgoda w maestwie nie moe by ina-

czej osignit. S oprócz tego take separacje prawne,

które adnego zwizku z poyciem wspólnem maonków
nie maj, tylko zabezpieczaj majtek ma lub ony
wzgldem zaduonego wspómaonka.

Tomasz. *W cudzycli krajach przel^ywajc, dowie-

dziaem si, e maestwa zawierane bywaj wobec bur-

mistrzów, lub innych przez rzd ustanowionycli urzdni-

ków. Radbym wiedzie, jak si Koció na takie ma-
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estwa zapatruje.

Proboszcz. ^Koció katolicki nic niema przeciwko

lubom cywilnym, o ile te uwaane s, tak jak u nas, za

czyst formalno prawn, moc której nowoecy naby-

waj prawa cywilne, jako to: uprawnienie dzieci, prawo

do beztestamentowej sukcesji, co do odziedziczenia maj-
tku lub stanu szlacheckiego; i o ile nowoecy pomimo ta-

kiego lubu za maonków prawych si nie poczytuj i ma-
eskiego poycia przed przyjciem lubu sakramentalnego

nie rozpoczynaj. U nas akta lubu maeskiego spisuj

si nawet ju po dopenionym lubie kocielnym; lecz Ko-

ció jako pobaliwa matka zezwala w krajach, gdzie pra-

wo cywilne koniecznie wymaga, aby lub kocielny po

przedzony by lubem cywilnym, aby wierni nawet w tym

razie wadzy wieckiej byli posuszni, lecz nakazuje, aeby
zawierajcy taki lub na nim nie poprzestawali, w ma-
eskie stosunki nie wchodzili, ale szczer intencj mieli

zawarcia lubu kocielnego. Lecz luby cywilne, które

ju zupenie uprawniaj do wspólnego maeskiego po-

ycia. Koció musi potpia dla tego: 1) e one zawizu-

j si z wyran pogard Sakramentu maestwa; 2) e si
zawieraj z warunkiem monoci rozwodu cywilnego, a to

w kadym, albo w oznaczonym czasie, czyli bez znamienia

nierozerwalnoci, która jest gównym Sakramentu ma-
eskiego warunkiem. Z tego to powodu Koció lubom
cywilnym nie przyznaje nawet chrakteru zarczyn, któ-

rych gównym warunkiem jest, i sobie strony przyrzekaj

nierozerwalne maeskiti poycie. Polubieni cywilnie, i

yjcy z sob niby po maesku, s przez Koció uznani

za cudzooników i yjcych na wiar iiaoiiików; a tak

polubieni, ju samym takim czynem, wyczaj si z po-

suszestwa wiernych dziecJ Kocioa.^
Szymon, 'iiaczy nam teraz ks. proboszcz opowiedzit^

i objani o)rzdy lubne, co byo gównym przedmiotem

i celem dzisiejszej rozmowy.

Proboszcz. Sobór Trydencki clicia, aby obrzdy



256

lubue w kadym kraju zachowane i utrzymywane byy.
Koció Rzymski atoli pomieci w mszale Msz w. lubn,
w której mieci si bogosawieiit^two maestwa sakra-

mentalne. Rytua rzymski mieci obrzdy podczas zawie-

rania maestwa. Rytua za nasz prowincjonalny piotr-

kowski w treci swojej jest zupenie zgodny z rytuaem
rzymskim, lubo nieco odmienny. Poniewa rytua ten u
nas jest obowizujcy, a do niego doczaj si niektóre

powszechnie przyjte chwalebne zwyczaje, wi te i do te-

go w dzisiejszej rozmowie stosowa si bd, poniewa na

bogosawiestwie dopenionem wedug tego rytuau ob-

rzd maestwa bardzo czsto si ogranicza i ograniczy

musi, gdy bogosawiestwo na Mszy w., moe by tylko

udzielane, jeeli narzeczeni a przynajmniej narzeczona, na

poprzednim lubie bogosawiestwa nie braa.

*Lubo maestwo byoby wanem gdziekolwiekby

w obecnoci kapana i dwóch wiadków zawarte, lub po-

bogosawione byo; lubo czsto si zdarza, e lubu udziela

si i przy ou miertelnem jednej ze stron narzeczonych;

wszelako chwalebny i przez Koció wielce zalecony jest

zwyczaj, e luby odbywaj si w kociele przed otarzem

jakoby wobec Boga kapan lub udzielajcy, stawa przed

otarzem przybrany w stu, jakiej zwykle przy sprowo-

waniu wszystkich Sakramentów uywa. Aeby za obe-

cnych do wikszej pobonoci i wezwania pomocy Boej
przy zawieraniu najwaniejszej w poyciu maeskiej spra-

wy zachci, wzywa przedewszystkiem aski Ducha w.,

tak jak si to przed kapastwem czyni, odmawianiem
lub piewani(im hymnu Vefu Creator. Jeeli lub na Mszy

w. nie ma by pobogosawionym, obrzd lubny zazwy-

czaj rozpoczyna si przemow. Przeu^owa atoli ta, nie jest

koniecznie wymagan, pcmiewa nowoecy na poprze-

dnich naukach ju o doniosoci tego Sakramentu obja-

nieni zostali.

Nastpnie kapan zwróciwszy si do nowoeców, za

daje im znane wam zapewne zapytania i odbiera od nich
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waciwe odpowiedzi, po których dodaje krótk modlitw:
,,Niech Bóg utwierdza w was ask Swoj, abycie to co

usty mówicie, czynem wypeniali: przez Chrystusa Pana
naszego."

Poczem odebrawszy od nich piercionki lub wianki,

powica je modlitw: ,,Dawco wiecznego zbawienia, racz

pobogosawi te piercionki (wianki,) które my w Imi
Twoje powicamy, aby ci, którzy je nosi bd w Twoim
pokoju trwali. Twoj wol speniali, w Twojej mioci
yli, wzrastali i starzeli si, a take rozkrzewiali si przez

dugie lata, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa." Ka-
dzie nastpnie piercionki na palce lub wianki na gowy
narzeczonych, mówic: ,,Wemij piercionek (wianek)

wiary maeskiej w Imi Trójcy Przenajwitszej, aby
go noszc, uzbroi si w cnocie i niechaj ci suy do ywota
wiecznego." Piercionki i wianeczki su niejako za za-

datek i rkojmi, e to co lubowa maj, wiernie sobie

nawzajem dotrzymaj. Wianeczki su zarazem za ozna-

k dziewictwa i dlatego dla wdowców lub wdów nie s
waciwe.

Wianek lubny by ju u pogan uywany: a dlatego,

e poganie z takiemi wiecami czyli pogaskie obrzdy,

a nawet swoich boków nimi przyozdabiali, chrzecijanie

• pierwszych wieków brzydzili si wiankami lubnemi. few.

Justyn mówi (ApoL R. IX) wyranie, e chrzecijanie

adnycli wieców nie uywaj. Dopiero gdy pogastwo,

jako religja panujca obalonem zostao, chrzecijanie za-

czli take uywa wieców, które z najpikniejszych kwia-

tów uwijano, a wkadanie wieca lubnego, odl^ywao si
w kociele rk kapana i nietylko narzeczona, ale i narze-

czony nosz cay tydzie wieniec albo koron lubn; sió-

dmego dnia kapan przyjmuje j napowrót w kociele,

pr^y pewnych modlitwach. (Kat. Hint. Sckniidta.tom IJJ^

str. 221.)^

Nastpnie narzeczeni podaj S())it donie zwizane

tftu kapana i odmawiaj kady z osobna form przysigi

l*i^'kncwcl Koi^cloa Kotoll(;klcf((j, 0.
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w której ta jedna zachodzi rónica, e narzeczona stosownie

do przykazania apostolskiego, mowi dodaje obietnic po-

suszestwa. Przyrzeczenie to nie jest prost tylko obie-

tnic, ale jest zarazem przysig wobec Boga, która si o-

znajmia dodatkiem: ,,Tak mi dopomó Pa^e Boe Wszech-

mogcy w Trójcy jedyny i wszyscy wici," czem si ozna-

cza, e oblubiecy w razie niedotrzymywania obietnicy^

nietylko pomocy Boej si zrzekaj, ale nawet i sprawie-

dliwej kary Jego na siebie wzywaj. Przysiga ta wobec
Boga uczyniona oznacza, e nowoecy obowizuj si nie-

tylko wzajemnie wzgldem siebie, ale te i wzgldem same-

go Pana Boga. Tu wic kontraktujcymi s z jednej

strony maonkowie, a z drugiej sam Pan Bóg. Poczem

kapan wzywa obecnych o wiadczenie w kadym wypadku
o zawartem maestwie i o zatwierdzeniu Kocioa. W ko-
cu kapan maestwo zawarte powag Kocioa stwier-

dza i jak zwykle bogosawi, mówic: ,,Przeto to co Bóg
poczy, czowiek niechaj nierozcza. I dlatego mae-
stwo midzy wami zawarte, ja powag Kocioa utwier-

dzam i bogosawi."
Jeeli Msza w. ma nastpi i bogosawiestwo na

niej ma by udzielone, to si na tern ceremonia lubu sa-

mego koczy, bo modlitwa nastpna w rytuale pomieszczo-

na, odmawia si bdzie we Mszy w. przed Pater noster, a^

w kocu Mszy w. nastpi bogosawiestwo, tak zwane

kanoniczne. Jeeli Msza w. nie ma nastpi, wówczas je-

szcze kapan odmawia nastpn modlitw, i ni lub bo-

gosawiestwem zakocza: ,, Módlmy si. Przychyl si

Panie do baga naszych, a racz askaw obecnoci swoj
zaszczyci te ustawy, któremi rozkrzewienie ludzkiego ro-

dzaju urzdzi, aby to co za Twoj powag poczone zo-

stao, za Twoj pomoc przetrwao, przez Chrystusa Pana

naszego. A bogosawiestwo Boga Wszechmocnego, Ojca

i Syna i Ducha w., niech zstpi na was i pozostanie na

zawsze." Na tem te koczy si cay obrzd lubny w wy-

padku, jeli narzeczona jest wdow i na poprzednim lubie
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bogosawiestwo kanoniczne pozyskaa.^

*Rytua rzymski do bogosawiestwa kanonicznego

wymaga koniecznie Mszy w.; lecz nasz rytua prowincjo-

nalny w zastpstwie tej Mszy w. pomieszcza nastpne bo-
gosawiestwo, które te, jako si wyej rzeko, nad wdo-

wami opuszcza naley. Kapan, pozostajc jeszcze przy

otarzu, odmawia najprzód odpowiedni do tego obrzdu
Psalm 127: ,,Bogosawieni wszyscy, którzy si boj Pana,

którzy chodz drogami Jego. — Z praay rk twoicb poy-
wa bdziesz, szczliwym jeste i dobrze si mie bdziesz.

— ona twoja, jako winna macica, w kcieci domu twe-

go. — Synowie twoi, jako ródki oliwne, okoo stou twe-

go. — Otó tak bogosawiony bdzie czowiek, który si
boi Pana. — Nieche bogosawiony bdzie Bóg Syonu i

ogldaj dobra Jeruzalem po wszystkie dni ywota twojego.

— I ogldaj syny synów twoich, pokój nad Izraelem.

Chwal Ojcu i Synowi. Módlmy si: Wszechmogcy wie-

kuisty Boe, który pierwszych naszych rodziców w dobrej

spoecznoci skojarzy, pobogosaw i powi tych Twoim
Sakramentalnym zwizkiem zczonych; serca ich dziaa-

niem Ducha w. oczy, a zwizk szczerej mioci na za-

wsze pocz. Pod ochron Anioa Twojego ochraniaj ich

od miertelnych szatana napaci, aeby pod moc Twojej

potgi zasonici i za Twoj ask uwielbiali wite Imi
Twoje, które jest bogosawione na wieki wieków. Amen.

Bóg Abraciama, Bóg Izaaka, Bóg Jakóba, niech bdzie

z wami, abycie ogldali syny synów waszych a do trzecie-

go i czwartego pokolenia, a potem ywot wieczny bez ko-
ca n\'h']i na wieki wieków. Amen.

*S te oprócz obrzdów kocielnych przy lubie nie-

któn^ bardzo chwalebne, lubo wiatowe zwyczajt^ 1 tak:

modzi narzeczeni, jt^eli maj rodziców lub opiekunów,

przed wyjciem do kocioa prosz ich i otrzymuj bogo-

sawiestwo. W tern przechowuje si zwyczaj patryar-

clialny, którego przykad da nam mody Tobiasz wraz

z narzeczon swoj Sar. otrzyirnijcy bogosawiestwo
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starego Raguela i przyjaciela Gabelusa.

Po lubie odprowadzaj pana modego i pann mod
nie ju modziecy i dziewice, tak jako do lubu ich przy-

prowadzili, ale mowie i niewiasty powane, czem si o-

znacz, e modzi wychodz ju z wieku modzieczego, a

maj si przyodzia w stateczno. Oczepiny panny mo-
dej odbywa si te powinny ze skromn wesooci, bo

maj powane znaczenie: przestrzegano icli w starym Za-

konie, a wida, e i Kzymianie mieli ten zwyczaj, czego

lad zacliowuje si nawet w jzyku aciskim, bo zamzcie
ony oznacza si wyrazem nubo, nubere viro — okrywam si
dla ma, t.j., e ona powinna w skromnoci swojej okry-

wa si przed innymi, aby si samemu swemu mowi po-

doba. Zwyczaj ten pochodzi z czasów apostolskich. w.
Pawe w licie pierwszym do Koryntjan pisze {XI, r,. (>):

,, Kada niewiasta modlca si (w kociele) z nienakryt
gow, sromoci gow swoj, bo jedno jest jakoby ogolon
bya, albowiem niewiasta jeli si nie nakrywa, nieche

si strzye. Lecz jeli sromota niewiecie strzydz si, albo

goli, nieche nakrywa gow swoj."

Szymon. *We Mszyw. lubnej s niektóre obrzdy
i modlitwy odrbne od innych zwyczajnych Mszy w., któ-

re niech nam ks. proboszcz raczy wytómaczy.^.

Proboszcz. *Koció w., aby okaza jak wielce si
troszczy o wito Sakramentu maeskiego i aby dla

nowoeców jaknajliczniejsze aski Boe zjedna, uoy
dla nich wycznie Msz w. i takow w mszale rzymskim

pomieci. Ma ta Msza w. szczególniejsze przywileje:

1) Bogosawiestwo mszalne udziela si tylko wten-

czas, kiedy przynajmniej narzeczona jest pann, lub na

poprzedniem maestwie bogosawiestwa nie odebraa,

bo to, raz udzielone, suy jej na cae ycie. Tem si te
oznacza, e Koció lubo na drugie i nastpne maestwa
zezwala, ale im nie sprzyja: za to wdowy, które w powtór-

ne maestwo nie wchodz zawsze Koció wysoce powa-

a, jako to i w. Pawe Tymoteuszowi zaleca, mówic:
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„Wdowy czcij, które prawdziwie wdowy s." {2 Tym,V,o).

2) Msza w. lubna ma ten osobliwy przywilej, e j
odprawia wolno nawet w wita takie, w które innych

wotyw odprawia niewolno, a nawet i w wiksze wita
wolno jest dodawa modlitwy odnoszce si do nowych
maonków i bogosawiestwo im udziela.

3) Msza w. ta odprawia si moe albo przy samym
lubnym akcie, albo w nastpnym dniu lub w póniejszym

czasie, jako to najwieszy dekret w. Kongregacji zaleca;

wszelako nie moe ona aktu lubnego wyprzedzi, bo Msza

w. ta ju nowoeców poczytuje za polubioych, a nawet

sama przez si jest lubem i maestwo czyni nierozwi

zalnem.

4) Nowoecy o to si stara powinni, aby na takiej

Mszy w. zaraz po Komunji kapana sami te do Komunji
w. przystpowali, aby w tej Mszy w. wikszy udzia i po

ytek mieli. Wolno im te, jak Gawant naucza, na tej

Mszy w. pocaunek pokoju, za porednictwem relikwiarza

udziela, który si innym wieckim osobom ju dzi nie

udziela.

5) Upomnienia lubnego kapan maonkom nie da-

je, tak jak zwykle przed lubem, ale pod koniec Mszy w.
przed samem bogosawiestwem, które si te do nowych
maonków pierwiastkowo odnosi.

*Lecz bye ciekawy Szymonie, jakie to mianowicie

modlitwy, odnoszce si do nowych maonków na tej

Mszy w. si odmawiaj; a wic susznie twojej i waszej

ciekawoci zado uczyni. Zamieszczam tu przedewszy

etkieni te modlitwy, które si do kadej innej Mszy w.,

w przypadku gdyby Msza w. lubna odprawi si nie

moga, dodaj.

»

Pierwsza modlitwa: ,, Wysuchaj nas wszechmogcy
miosierny Hoe, aby to co si nasz posug czyni, za Two-

jem raczej bogosawiestwem si dopenio. Przez Pana

nasztigo..."

*Modlitwa druga (Secreta) jest: ,,Przyj!n prosimy
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Panie za wit maesk ustaw dary zoone, a spraw,
jak Sam dokonywasz, racz Sam rozporzdza, przez Pana
naszego..."

*Po skoczonej ciciej Mszy w., czyli przed Pater nostei\

nowoecy przyklkaj na stopniach otarza, a kapan na

wpó do nici zwrócony odmawia przytoczon wyej modli-

tw, a po lubie samym opuszczon. ,,Przycliyl si Panie

i t. d. a potem dodaje nastpn, odnoszc si gównie do

nowej maonki. Luboby za i wicej par przyklkao,
liczba pojedyncza w niej na mnog si nie zamienia, bo

uwaa tak, jakoby si nad kad z osobna odmawiaa:
,,Boe, który potg mocy swojej wszystko stworzy, a po

rozporzdzeniu poczcia wtszeci rzeczy, czowiekowi na

obraz Twój stworzonemu, dla tego nierozwizaln niewia-

sty pomoc postanowi, eby niewieciemu ciau, z mzkie-
go ciaa da pocztek, nauczajc i to co si podobao z je-

dnego stworzy, nigdy si rozcza nie godzio: Boe, któ-

ry tak znamienit tajemnic maeski zwizek powici,
aby tajemnicze zczenie C^hrystusa z Kocioem w ziarn-

ku maeskiem oznaczy: Boe, przez którego niewiasta

przystaje do ma, a towarzystwo pierwotnie ustanowione

takiem bogosawiestwem si obdarowywa. które samo
jedno ani kar grzechu pierworodnego, ani wyrokiem po-

wszechnego potopu nie zostao zniesione; spojrzyj aska-

wie na t suebnic Twoj, która majc si z mem w je-

dnoci maeskiej poczy, prosi aby j swoj opieku-
cz ask uzbroi, by w niej byo jarzmo mioci i pokoju,

by wiernie jednoczya si w Chrystusie i trwale nalado
waa wite niewiasty. Niech mowi mi ^dzie, jak

Rachela; mdr jak Rebeka; dugoletni i wiern jak Sara,

a sprawca nieprawoci niech z jej czynów nic nie korzysta;

niech si stale trzyma wiary i przykaza; jednego tylko

poycia niech patrzy, dotyka nieuczciwych unika, sabo
swoj niech uzbraja orem karnoci, niech bdzie w skro-

mnoci powan, we wstydliwoci czcigodn, w zasadacli

niebieskich wyksztacon, podn co do dziatek, dowiad-



263

czon i niewinn, by dostpia spoczywania ze witymi i

królowania w niebiesiech, a niech oboje ogldaj synów
swoich a do trzeciego i czwartego pokolenia, a podanej
niech si doczekaj staroci. Przez Chrystusa Pana...

*Po tej modlitwie nowoecy jeszcze pozostaj klczcy
na miejscu do odebrania, jako si rzeko, pocaunku poko-

ju. Jake to przedziwnie przypomina im powinno gody

w Kanie Galilejskiej, na które nowi maonkowie gociem
mieli tego samego, którego oni do serca swojego przyjli,

jako najmilszego gocia — Pana Jezusa. Oby na tych go-

dach nic si takiego nie dziao, czemby P. Jezusa z gociny
swojej wyganiali. Nadto, ta Komunja przecudnie nam
wyjania sowa apostolskie {^Ef. V,32): ,, Sakrament to

wielki jest, a ja mówi w Chrystusie i w Kociele."

*Po tej Komunji w., nowoecy mog ze stopni ota-

rza zstpiwszy, pobonie si pomodli; kapan za tymcza-

sem odmawia modlitw zwan Postcommunio : ,,Prosimy

Ci Wszechmogcy Boe, aby ustawy Opatrznoci Twojej

askawie podtrzymywa, a tych, któryche w prawej spo-

ecznoci poczy, w dugoletnim pokoju zachowa. Przez

Pana naszego...*

*\V kocu Mszy w., zanim kapan ludowi pobogo-

sawi, nastpuje najuroczystsza, dla nowych maonków
chwila, chwila Sakramentalnego bogosawiestwa ich lu-

bu. Kapan po raz ostatni zwraca si do klczcych na

stopniach otarza nowych maonków, aby zna byo, e
nastpne bogosawiestwo do nicli si szczególniej odnosi

i uprzedza takowe nastpujc modlitwa: nKóg Abracha-

ma, Bóg Izaaka, Bóg Jakóba, niech bdzie z wami. On
sam niech dopeni nad wami bogosawiestwo swoje, aby-

cie widzieli dzieci synów waszych, a do trzeciego i czwar-

tego ]K)kolenia, a potem ywot wieczny bez adnego koca
mieli, przy pomocy Pana naszego Jezusa (lirystusa, który

z Ojcem i Duciem w. yje i króluje, Bóg przez wszystkie

wieki wieków. Amen. Tu wanie msza j)rzeznacza czas

na odpowie,dnie upomnienie nowych maonków do pobo-
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nego i skromnego poycia, do wzajemnej mioci i boja

ni Boej. Poczem pokrapia si ich wod wicon, a ko-
czc Msz w., daje im wspólnie z ludem zwyczajne bogo-

sawiestwo, na czem si te i cay obrzd lubny koczy.*
* Przytoczyem wam dotd tylko te modlitwy, które

si przy adnej Mszy w. lubnej, luboby si ta o jakiem

innem wicie odprawiaa, nie opuszczaj; wszelako caa
ta Msza w. zoona jest z bardzo znakomityci ustpów Pi-

sma w. do Sakramentu maestwa zastosowanych, tak

dalece, e nawet i Lekcja i Ewangelja do niego si odno-

sz. Abycie przeto wicej si przejli wielkoci tego Sa-

kramentu i przekonali jak wielce go Koció w. powaa,
przytocz wam reszt czci tej Mszy witej.

Szymon. *To zaiste bdzie dla nas bardzo pouczajce.*

Proboszcz. *Introit tej Mszy w. jest z ksigi Tobia-

sza i mieci w sobie sowa Raguela bogosawicego nowycli

oblubieców Tobiasza z Sar, córk jego jedynaczk, któ-

rych maestwo sam Archanio Rafa skojarzy: ,,Bóg

Abrachamów, sowa s Raguela, ^óg Izaaków i Bóg Jakó-

bów niech bdzie z wami, który uczyni miosierdzie nad

dwoma jedynaki, a teraz daje im Panie, aby Ci zupe-

niej bogosawili i^Toh. VII, 15^ VIII, 19.) Bogosawieni
wszyscy, którzy si boj Pana, którzy chodz drogami Je-

go (Fs. CXXVII, /.) Lekcja te w. Pawa z listu do Efe-

zów (/7) jest tak pouczajca, e j tu trudno pomin:
,, Bracia! ony niechaj posuszne bd mom swoim, jako

panom, albowiemm jest gow ony, jako Chrystus jest

gow Kocioa: On Zbawiciel ciaa jego; ale jako Koció
poddany jest Chrystusowi, tak te ony mom swoim we
wszystkiem. Mowie, miujcie ony wasze, jako i Chry-

stus umiowa Koció i samego siebie wyda za, aby go

powici, oczyciwszy go omyciem wody w sowie ywota,

aby sam sobie wystawi Koció chwalebny, nie majcy
zmazy, ani zmarszczku, albo czegokolwiek, ale iby by
wity i niepokalany. Tak te i mowie maj miowa o-
ny swoje, jak swoje ciaa; kto miuje on swoj, samego
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siebie miuje, albowiem nigdy aden ciaa swego nie mia
w nienawici, ale je wycliowywa i ogrzewa jako i Chrystus

Koció, bo jestemy czonkami Jego ciaa, z ciaa Jego i

z koci Jego. Dla tego opuci czowiek ojca i matk swoj,

a zczy si z on swoj, i bd dwoje w jednem ciele. Sa-

krament to wielki jest, a ja mówi w Cirystusie i w Ko-

ciele. Wszake i kady z was z osobna niecliaj miuje o-
n swoj, a ona niecli si boi ma swego." Nastpuj,
w róne czasy róne ustpy z Pisma w. Z Psalmu CXXVII:
,,ona twoja jako winna macica, macica podna, wkciech
domu twego. Synowie twoi jako latorole oliwne okoo
stou twego." Z Psalmu IX: ,, Niech Pan zele pomoc z wi-
tnice, a z Syonu niechaj ci broni." Znów z Psalmu
CXXVII: ,,Oto tak bogosawiony bdzie czowiek, który

si boi Pana. Nieche bogosawi Pan z Syonu, a ogldaj
syny synów twoich, pokój nad Izraelem." Z Psalmu

CXXXIII: ,,Niech ci bogosawi Pan z Syonu, który

stworzy niebo i ziemi."

Na Ewangelj czyta si ustp ze w. Mateusza rozdzia

XIX, mieszczcy zwrot do maestwa ydowskiego wedug
prawa Mojesza, do pierwotnej ustawy w raju: ,, Przyszli

do P. Jezusa Faryzeusze kuszc go i mówic: godzi li si o-

puszcza on, dla którejkolwiek przyczyny^ który odpo-

wiadajc rzek im: Nie czytalicie, i który stworzy czo-

wieka, od pocztku mczyzn i niewiast stworzy je? i

rzek: Dla tego opuci czowiek ojca i matk i zczy si
z on swoj i bd dwoje w jednem ciele: Tak ju nie s
dwoje, ale jedno ciao. Co tedy Bóg zczy, czowiek

niechaj nie rozcza."

Na Ofertorjum czyta kapan ustp Psalmu XXX.ir),l<):

,.W Tobiem nadziej mia Panie; rzekem :/l'y jest Bogit^m

moim, w rku Twoim losy moje." lJ{)()mnienie to nad-

zwyczaj wane jest dla tych, co w manistwie nie szukaj
towarzyszki albo towarzysza ycia w^^Jug woli Hofg |)o-

kadajc w nim zupen ufno i nadziej swoj, ale szuka-

j widoków czysto floczesnycli i w rnajlkaci lub w lu-
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dziacli nadziej ca pokadaj; nie dziw, i tak czsto za-

wiedzeni bywaj. Re.^zty modlitw tej Mszy w., wyej ju
przytoczonyci tutaj nie powtarzam.

^Szymon. Ale niektóre mode matki nazajutrz,

lub rycho po lubie, prosz kapana o t.z. ^oywódpolubny

.

"Proboszcz. Jakkolwiek o takim wywodzie rytua
rzymski adnej wzmianki nie czyni, gdy jednak Sobór Try-

dencki chce, aby wszystkie rónych krajów, chwalebne

zwyczaje Sakramentu maeskiego byy utrzymane; wic
te i susznie bardzo nasz rytua piotrkowski to pikne bo-

gosawiestwo utrzyma. Moda matka obejmuje zarzd
domu ma swojego i rozpoczynajc z nim maeskie po-

ycie bardzo waciwie i)ragnie rozpocz swój nowy zawód

od bogosawiestwa Boego, które si równie udziela tyl-

ko tym niewiastom, co po raz pierwszy w zawód maeski
wstpiy. Kapan przybrany w stu odmawia nad ni naj-

przód Psalm 06. ,, Niech si nad nami zmiuje ^6g i bogo-

sawi nam, niech rozwieci oblicze swe nad nami a zlituje

si, ebymy poznali na ziemi drog Twoj midzy wszemi

narody. Niech si wesel i raduj narodowie, i sdzisz

ludzie sprawiedliwie i narody na ziemi sprawujesz; niech

Ci wyznaj ludzie, niech Ci wyznaj ludy wszystkie: ziemia

daa owoc swój. Niecli nas bogosawi Bóg nasz, niech nas

bogosawi Bóg, a niech Go si boj wszystkie kraje ziemi.

Chwaa Ojcu i Synowi... Nastpnie powtarza si jeszcze

Psalm VII wyej przytoczony: Bogosawieni wszyscy,

którzy si boj Pana... a po Kyrie eleyson...., zaleca kapan
modej onie zmówi Ojcze nasz^ poczem odmawia nast-

pujce wiersze: „Zbaw Panie suebnic twoj— Boe
mój w Tobie nadziej pokadajc. — Niech nad ni nie

l)rzemoe nieprzyjaciel. — A syn nieprawoci niech si nie

way jej szkodzi —Panie wysuchaj modlitw moj... Pan

z wami... Módlmy si. Podaj Panie suebnicy twojej pra-

wic pomocy niebieskiej: aby Ci caem sercem szukaa, a

o co susznie prosi, dostpi zasuya. Przez Pana naszego...

Módlmy si. Wszechmogcjy wiekuisty Boe, który wszy-
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stko z niczego stworzy, a praojca naszego Adama z muu
ziemi uksztacii Ew mu za pomocnic da, a bogosawic
im rzek: ronijcie i pomnaajcie a napenijcie ziemi. >Jie

zwaaj na grzeciy nasze, ale patrz na wiar Kocioa Twe-

go i racz pobogosawi t suebnic twoj wraz z mem
jej, udziel jej podno potomstwa i z obfitoci ziemi dosta-

tek. Bogosaw im tak w domu jako i w polach i wszdzie,

w sprzaju i w bydle, we wszelkicli posiadociach i go-

spodarce, a wreszcie urzdzonych we wszelkiej pobonoci,
skromnoci, w dobrych obyczajach i w bojani Twojej do

prowad ich do ywota wiecznego, przez Chrystusa Pana na-

szego. A bogosawiestwo Boga Wszechmogcego Ojca i

Syna i Ducha w, niech zstpi na was i pozostanie na za-

wsze." W kocu kropic j wod wicon dodaje: Przez

pokropienie t wod niechaj ci Bóg udziela sw ask i

bogosawiestwo.
*Rytua rzymski równie jak i piotrkowski zamieszcza

nadto bogosawiestwo izdebki nowo-zalubionych, które

kapan na danie nowoeców udzieli moe. Modlitwa

do tego jest te wiele pouczajc. Przytocz j tu w do-

sownym przekadzie: ,,Módlmy si. Bogosaw Panie izde-

bk t, aby wszyscy w niej mieszkajcy w pokoju trwali,

do twojej woli si stosowali, starzeli i pomnaali na du-
gie lata, i królestwa niebieskiego dostpili przez Chry-

stusa Pana naszego.

*Szymon. Wszake i niewiasty po urodzeniu z no-

"wo-narodzonem dzieciciem prosz i otrzymuj bogosa-
wiestwo kapaskie w kociele.

*Proboszcz. O bogosawiestwie tern wspominaem
ju mówic o uroczystoci Najw. Maryi P. (iromnicznej.

Jest to zabytek sigajcy jeszcze Starego Testamentu: ,,nie-

wiasta po urodzeniu dziecka" sowa s rytuau, ,,jeli we-

dug pobonego i ciwalebnego Kocioa zwyczaju pragnie

Bogu podzikowa za ocalenie swoje i prosi kai)ana o bo-
gosawiestwo, kai)an j)rzyodziany w kom i stu z mini-

strantem kropido nioscym wyjdzie do drzwi kocielnych,
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gdzie j u progu klt^czc i wiec w rku trzymajc po-

kroj^i i odmówi: ,,Pomoc nata w Imi Paskie. Który u-

czyni niebo i ziemi nastpnie zmówi P^alm 28. Paska
jest ziemia i napenienie jej.... Kto wstpi na gór Pask,
albo kto bdzie sta na witem miejscu Jego? niewinnycli

rk i czystego serca... Ten wemie bogosawiestwo od

Pana i miosierdzie od Boga, Zbawiciela swego. Ten jest

naród szukajcycli go, szukajcych oblicza Boga Jakóbo-

wego.'' Po skoczonym psalmie kapan podaje matce ko-

niec stuy i wprowadza j do kocioa mówic: ,,\Vnijd do

Kocioa Boego, uczcij Syna Bogosawionej Maryi P.,

który ci podno dziecicia udzieli." Nad wprowadzon
do kocioa i przed otarz matk dzikujc Bogu za udzie-

lone aski, kapan odmawia odpowiednie do tej okoliczno-

ci wiersze i zakocza je modlitw nastpujc: Wszechmo-

gcy wiekuisty Boe, który przez porodzenie Najw. Maryi

J)ziewicy wiernych rodzcycli boleci w rado zamieni,

wejrzyj litociwie na t suebnic Twoj dla dzikczynie-

nia radonie przybywajc, i spraw, aby })o tym ywocie,

przez zasugi i za [)rzyczyn Najw. Maryi, do radoci wie-

cznego bogosawiestwa z dziecin swoj doj zasuya,
przez Clirystusa Pana naszego."" Potem pokrapiajc j
w^od wicon odmawia sowa bogosawieiistwa: Pokój i

bogosawiestwo Boga Wszechmogcego, Ojca i Syna i J)u-

cia w., uiecli zstpi na ci i trwa na zawsze. Amen.
*S:ima tre modlitwy tej poucza: e bogosawiestwa

takiego dostpi mog: 1) tylko matki w uczciwem ma-
estwie zostajce; 2) matki po mierci ochrzczonej dzieci-

ny; 8) e go udziela nie mona, jak to niektórzy czyni,

matce zmarej przed wprowadzeniem jej ciaa do kocioa;

4) e go najniewaciwiej daj matki po chrzcie dziecka,

w pokoju swoim, albo przyhywajct* do kocioa z dzieci-

ciem jeszcze nieochrzczonem.*

•Chwalebny to jest zaiste zwyczaj, e matki po swojej

chorobie nikogo wprzód nie odwiedzaj, zanim w kociele

tego bogosawiestwa nie dostpi i e pierwsze swoje
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kroki z domu do kocioa kieruj, aby dziecin ochrzczon

Bogu w ofierze zoy, albo te po mierci dziecicia, szuka-

jc u Boga pocieciy podzikowa, e tene najdroszy icti

skarb w liczbie mieszkaców nieba pomieci raczy.*

W ten sposób zakoczy czcigodny proboszcz swoje na-

uki o sprawowaniu Sakramentów w. Nie zaniedba atoli

zaleci, aby kady z jego suchaczy o tem co mówi, pami-
ta, a o ile bdzie potrzeba do tego si stosowa i nieumie-

jtnych wedug tego objania. Nie miaem, doda, zamia-

ru zaspakaja tylko waszej ciekawoci, ale chciaem poda
wam rodki do uwitobliwienia i wydoskonalenia si, a

take, aby naleycie zrozumiane obrzdy i zwyczaje Ko-

cioa, poday wam sposobno do wikszej doskonaoci i

jednoczenia si z zamiarami i duchem tego Kocioa kato-

lickiego. Spodziewam si, e i wy do tego dobrze obmy-

lanego ojcowskiego celu zmierza bdziecie; a ja tym spo-

sobem bd si czu za swoje trudy wynagrodzonym.

Wdziczno tak rzeczywicie licznie zgromadzeni pa-

rafjanie Chiistenthalu przyrzekli. Proboszcz te nie mia
powodu, aby o szczeroci ich przyrzecze powtpiewa, po-

niewa sam najlepiej si przekona, jako oni skutkiem

tych objanie z daleko wiksz uwag, pobonoci i zbu-

dowaniem, anieli dawniej bywao, na naboestwaci si
zachowywali, e z wikszem uczczeniem wita obchodzili,

X)rzy Mszy w. pilniej zwracali uwag na jej obrzdy, do

Sakramc^ntów w. daleko czciej i z wiksz pobonoci
przyHti)Owali, do oza boleci konajcych pilnie popie-

szali, zmarych dusze modlitw i innemi dobremi uczynka-

mi WHj)oniagali, kazania te i nauki lepiej rozumieli.

Szymon. My, co przezorniejsi jestemy, o jedno tylko

BJ frasujemy, i nawet sami wiele z tych piknych i po-

yticznych uwag przepomnimy i tak jasno innym powtó-

rzy tego nie potrafimy; a w [)()toinnoci naszej, to pa-

mi tych nauk zaginie.
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Proboszcz. To i ja to samo na myli miaem i o to

8i(^ troszczyem i obmyliem sposób, aby temu zaradzi.

Poniewa te rozmowy i zapytywania, a wasze i twoje ko-

cliany Tomaszu zarzuty i odpowiedzi moje pilnie spisywa-

em przeto, aby upamitni te mie z wami spdzone godzi-

ny, postanowiem wszystko drukiem ogosi, aby si one i

w waszych rodzinach przechoway, a inni co z tych nauk
korzysta i na wszystkie regularnie przybywa nie mogli,

a take i inni zdaa i zbliska mieszkajcy, ztd o obrzdacli

w. Kocioa owiecenie mieli. Wielu zaiste jest takich,

co podobnie jak Tomasz, o obrzdach kocielnych nietylko

mylne, ale i bezbone rozumienie mieli, a byli te i tacy,

co nad tern ubolewali, e bdzcych z bdnej drogi spro-

wadzi nie umieli. Dla tych wszystkich dzieo moje

bdzie zbawiennem lekarstwem. Gdyby jednak jeszcze si
wam jakie wtpliwoci nastrczyy, rad bd jeli mi je

przedstawicie, abym takowe w rozmowach we waciwych
miejscach móg pomieci.

Proboszcz 0])uszczajc zgromadzenie, pobogosawi je

i Boej opiece poleci.

*I)openiajc niniejszy polski przekad, miaem na

uwadze tene sam cel, co i pierwotny autor ks. Grzegorz

Rippel i jego kontynuator ks. Henryk llimjoben, a take
ks.Conet, który to dzieo we francuskim przekadzie bardzo

licznemi i poytecznymi uwagami i dodatkami pomnoy:
sam te pozwoliem sobie tam, gdziem to za potrzebne uwa-

a, uwagi moich poprzedników do kraju naszego, zwy-

czajów i obyczajów zastosowa i dodatki odpowiednie we
swoich miejscach, a zwaszcza w ostatniej rozmowie o Sa-

kramencie Maestwa, poczyni.^

KONIEC
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kapana naznaczona.— Czy potrzebna.— Pokuty le-

czce.— Czy potrzebna mimo zadosy uczynienia

przez Pana Jezusa.— Pokuty publiczne.— Jakie

grzechy jej podlegay.— Na czem ta pokuta zale-

aa.— Cztery klasy pokuty publicznej.— Pojedna-

nie z Kocioem.— Obrzdy przy rozpoczciu poku-
ty.— Czy jej podlegay osoby znamienite.— Czy
si odbywaa za grzechy tajne i:'!

Rozmowa XXV. O Odpustach i o Sakramencie Ostalnie-

f^o Nama.szczenia. Zwizek nauki poprzedniej z

Odpustami.— Kiedy i dla czego ustay publiczne

pokuty.— Pocztek Odpustów.— Dlaczego warun-
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ki Odpustu s tak atwe.— Odpusty zupene i cz-
stkowe.— Jaka jest pewno pozyskanego zupene-

go Odpustu.— Czy to Odpusty spowodoway i^rze-

wrót religijny XVI. wieku.— Jubileusz, jego na-

zwanie i znaczenie.— Prawo Mojeszowe.— Wa-
runki Jubileuszu.— Jego otwarcie w Rzymie.— Dla

czego Odpusty tylko Papie udziela.— Odpusty fa-

szywe.— Laska penitencyaryuszów na Jasnej Górze 147

O Sakramencie Ostatniego Namaszczenia 164

Rozmowa XXVI. O Sakramencie Kapastwa. Dnie na

wicenia oznaczone.— Waciwe w suclie dni.

—

Potrzeba modlitwy o dobre sugi otarza.— Dla

czego w kateciizmach skpe s o wiceniach ka-

paskici wiadomoci.— Stopnie Sakramentu ka-

pastwa.— Tonsura.—Korona.—wicenia mniej-

sze z kolei.— Subdyakonat.— Celibat, czyli bez-

estwo w Kociele zachodnim i wschodnim.— W
czem si ta karno zgadza i róni.— Kiedy si
sta obowizujcym.— Dyakonat.— wicenia ka-

panów.— Domaganie si wiadectwa. — Dalsze

obrzdy wicenia.— Msza spoina z Biskupem.

—

Ceremonie Mszy w. podczas wice 17"'

Rozmowa XXVII. Dalszy cig o Sakramencie Kapa-
stwa, wicenia i So)ory. Wybór Biskupów.

—

wicenia Biskupa.— Litanja.— Wkadanie na ple-

cy ksigi Ewangelji.— Wkadanie rk.— Nama-
szczenie.— Pastora.— Dorczenie ksigi Ewange-
lji.— wity Jan w Efezie.— Pocaunek pokoju.

—

Msza wspólna.— Infua.— Intronizacja.— Czyli bi-

skupstwo jest osobnem wiceniem.— wicenia
Opatów. — Hierarchja.— Sobory.— ich staroy-

tno.— Sobory powszechne i czstkowe 208

Rozmowa XXVIII. O Papieach i rónych kocielnych

dostojnikach i o Zakonach. Czy Papie bywa od-

dziehiie wywicanym.— Tytu najwitszego.

—

Czy Papiee byli grzesznikami.— Wybór Papiea.
— Zmiana imienia.— Tak mija chwaa wiatowa.
— Liczba Papiey.— Caowanie nóg.— Kardynao-
wie.— Hierarchja Biskupów.— Arcybiskupi.— Pa-
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liusz.— Suffragan.— Wikaryusze apostolscy.— In-

fuaci.— Czy apostoowie mieli swoje dyecezje.

—

Czy zakonnicy s te kapanami.— Zakonników
staroytno.— Karmelici.— Czy zakony potrzebne

ici dziaalno.— Zakony konteplacyjne.— Trapi-

ci.— luby doywotnie.— Zakonnice 211

Rozmowa XXIX. O Sakramencie Maestwa. Czem
si róni od innyci dwa ostatnie SakramentaS Ka-
pastwa i Maestwa.— Zarczyny.— Dla czego

lub dziewictwa nie jest Sakramentem.— Zapowie-

dzie.— Obowizek doniesienia o przeszkodach.

—

Przeszkody maestwa zabraniajce, oraz niewa-

nem je czynice. — Dla czego maestwa i

w pokrewiestwie i w powinowactwie s zaka-

zane.— Dla czego dozwolone byy za czasów pa-

tryarchów i Mojesza.— Czy opata za dyspensy

maeskie jest godziw. — Dlaczego zakazane

jest wieloestwo — i maestwo z nieocirzczo-

nymi.— Rozwody w Kociele katolickim.— Sepa-

racje.— luby cywilne.— luby kacerzy.— Obrz-
dy maestwa oddzielnie bez Mszy witej oraz

ze Msz w. poczone.— Przywileje, obrzdy i

• modlitwy Mszy lubnej.— Wywód polubny i ma-
tek po chrzcie ich dzieci 285
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